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भूमिका 

सुविशालस्तावत् संस्छृतवाङ्मयनिधिः। अनतुदिनमेधत एषः । संस्कृत 
. भाषां तदीयं च विद्यासन्दोहं प्रति समष्ृष्टेन गुणग्राहिणा युरपदेशीय- 

सुधीगणेन स्वकीयसमालोचनसरण्या विविघपक्नालम्बनपूरवकं समारब्ध- 

मनुशीलनम् । संस्कृतभाषा साहित्यं च भारतीयनागरिकतेतिटहासपिषये 

पाश्नाच्यंविदरनमूद्धन्ये विधीयमानस्य परिशीलनस्य विषयभूत्तानां चतसुणां 

विद्याशाखानाुद्धावनेऽभिवद्धेने च मुख्यं स्थानमधिजम्मतुः । एतावुभावा- 
करौ पाश्चात्त्यदेगेष्वनुसन्वानविषयतया--१ दुल्नात्मकभाषाविज्ञानम्, २, 
तुलनात्मकदेवताविज्ञानम्, ३. तुलनात्मकधमंविज्ञानम्, ४. तुलनात्मक- 
साहित्यपरिशीलनं चेति समुद्धावयामासतुः । निखिलमिदमनुशीलन- 
मितिहासक्रमाधारमपेक्षत इतीदं भारतीयपरम्पराकाणां विदुषां इते 
प्रत्यग्रं सिद्धम् । 

पण्डितप्रवरेण श्रीसत्यनारायणशमंमहोदयेन विरचितेऽस्मिन् प्रवचन- 

पारिजाताय्ये प्रबन्धे शम॑ण्यदेशीयानां संस्कृतमनीषिणां विचारसरणिरति. 

कौशलेन संस्कतगिरा प्रदशिता । भारतीयानां संस्कृतज्ञानां विशेषतश्च 

परम्परागतसंस्केतविचक्षणानां तुलनात्मिकायां दिशि प्रेरणाय साहायकं 
समपंयिष्यत्येषेति प्रत्ययो मदीयः। शर्म॑ण्यदेशोयैः संस्छतज्ञकोविदैः 

संस्कृतवाङ्मयनिधेः कानि कानि रत्नानीह विचितानीति जिज्ञासवः 
प्रेक्षिष्यन्ते । 

+ भारतीयानां हृदि ङष्णद्रं पायनव्यासप्रणीते श्रीमद्धागवतमहापुशणे 
निगमकल्यतरोगंलिते फलेऽवणंनीया श्रद्धा वरीवि । प्रस्थानचतुषटयातमक- 
मिदं महापुराणं मतं धर्माचार्येः । शमंप्यदेशीयेन परमविदुषाऽऽचा्यंहवक- 
रेण श्रीमद्भागवतस्य प्रह्वादोपदेशश्रसङ्कमाधारीकरत्य सफलं मन्थनं विधाय 
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कतिचन दाशंनिकानि तत्त्वरत्नानि गवेषितानि । सांख्यवेदान्तयोरविभेद- 

प्रतिपादनाय प्रयासो हक्करस्य 1 तत्रात्मतत्त्वं जागतिकं स्वेप्वत्तवं च 

सुविवेचिते जिज्ञासूनां ज्ञानवद्धंनाय विदुषां च प्रीणनाय सम्पत्स्यते । 

आचाययंहुवकरस्य प्रयत्नो दशंनविषये निभ॑रं लाच्यः। शङ्कराचार्यस्य 

ग्रन्थानां पौर्वापयंविमशंनप्रसङ्खे ग्राह्यग्राहकयोः प्रयोगो वेदान्तग्रन्थषु 

बौदधग्रन्थेभ्यः समागत इति नूतनो विचारः संस्कृतज्ञदोषन्ञानां पुरस्तेन 

तेने । तन्मतानुसारेण याद्रययोरदरं ताद्रं तयोरर्थो गौडपादस्य कृतितः 

सुगमतयाऽवगम्यते, न तु शाङ्करकृतिभ्यः । आचायंहक्करस्यानृशौलनानु- 

सारेण-अरद्र॑तवादस्य स्थाने ेकात्म्यवादः इत्यभिधानमुपपदयतेतरां 

शाङ्खुरसिद्धान्ताय । 

हक्करवद् ऊनविशतिखीस्तशताब्दभवः शर्म॑ण्यदेशोयो बुधवरो गार्वेः 

सांख्यशास्वमुद्गाढमालोडयत् । पुरातनं सांख्यशास्त्रं कुत्र कदा समुत्पन्नम्, 

ब्राह्मणमनब्राह्यणं वा, तदीयाः कर्तारः क्व कदा च जाता इति समस्यानां 
समाधित्सया तेन यद् विचितम्, तन्नूनं प्रशंसामहंति । श्रीसत्यनारायण- 

शमंमहोदयेनेह शमंण्यदेशीयानामस्येषां याकोबि-मोक्षमूलरप्रभूतीनां 
मतान्यपि तुलना्थं समुपन्यस्तानि खलु नूत्ननिष्कर्षाय प्राभवन् । 

विशखीस्तशताब्दे शमंण्यदेशीयः संस्छृतज्ञकोविदो दालमानः सांख्य- 

मतस्य पुरातनताविषये जग्रन्थ ग्रन्थम् । वलिननगरात् प्रकाशमुपेतोऽसौ \ 

श्रीसत्यनारायणशमंमहोदयेन स्वकीये प्रवचन एटमान-ओल्डनबगं-फाउ- 

वारुनराभिघानां र्न्धवर्णानां सांख्यशास्त्रविषयकंविचारः सह तुखनां 

विधाय नूनं पल्लवितो विषयः इतिहासक्रमाघारकंमुन्नयन हासादिकं 

समीक्षितम् । स्मृतिषु सांख्यमतविवेचनम्, पञ्चशिखट्रारा पड्ग्वन्धादि- 

त्यायप्रवततनविचारो नितान्तमभिनवं पन्थानं निदिशति । 

यशोऽथंव्यवहारकल्याणविस्तारकस्य काव्यस्य परिशीलनाय सुधिरं 

बद्धषरिकराः सादरं युरपदेशीया अभूवन् । हारुविश्वविद्याल्यस्य संस्कृता- 
चार्येण जार० पिशकमहाभागेन श्ङ्गारतिलकमाधारीकृत्य यत् परि 
शीखनमनुधितम्ः तदत्र सुरगिरा सूपनिबद्धम् । प्रथितयशसा याकोबिना 
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किराताजुनीयशिशुपालवधयोः कथावस्त्वादिकं सव॑ पर्यारोचयता साम्य- 

वषम्ये परीक्षिते ! द्वावेव ग्रन्थकारौ भारविमाघौ सतीथ्यविकशास्ाव- 

लम्बिनावास्तामिति सम्भावयति याकोनी । माघो भारवेः प्रतिस्पर्धी 

समभुत् किम् ? माघस्यानुक्ररणसरणिः स्वोपज्ञेति विचारततिनिताम्तं 

विद्वञ्जनभनोविनोदिनी सेत्स्यति ! कविकुल्गुरं महाकवि काङ्दिास- 
मन्तरा संस्कृतवाङ्मयविचारश््ुला विकलेति मलत्वेह श्रीशमंमहौदयेन 

सपसु प्रवचनेषु काङ्िदासीयाना सर्वेषां प्रन्थरलनानां यत् पर्यालोचनं 

कृतम्, तदग्रेसारयति ज्ञानप्रकाशम् । 

शममंण्यदेशीयः पाणिनीयव्याकरणतक्तवज्ञः श्रीषाउल-थीमेमहोदय 

कामप्यनि्वंचनीयां समज्ञामावहति । पर्यालोचिता तेन महाभाष्यकार- 

पतञ्जलेनिरक्तकारस्य यास्कस्य च मन््रव्याख्यानवतंनी । पतञ्जलिना 

प्ाक्तनवैयाकरणानामेव मतमाविष्छृतम्, न तु स्वोपज्ञतां समाधित्य 

वेदार्थः प्रकटित इत्युभयोव्याख्यानवैभिन्न्यमालोच्य तदीयं मतम् । “सुदेव 
शब्दव्याख्यानपर्यारोचने पाडल-थीमेमहोदयो महाभाष्ये कानिचन संशो- 

धनान्यपि निरदिशत् 1 भारतीयानां पाणिनीयवेयाकरणानां तान्यबश्यं 

विचारकोटिमारटीकन्ते । 

शरमण्यदेशीयः परीडरिख-वोन-नीत्सेमहोदयः सुप्रथितो दाशंनिको 
विद्वान् मनुस्मृतेरनुशीलनं व्ण॑व्यवस्थाध्रणालीमधिङ्त्य प्रवतंयामास । 

यद्यपि स संसछृतज्नताऽभावात् स्वसतीर््याभ्यां शोपेनहावर-रिचाडवाम्नर- 

महोदयाभ्यां सकाशान्मनुस्मरत्यथंमन्लासीत्, तथापि तच्छतं पर्याखोचनं 

पाश्चात्त्यहशमभिग्यङ्क्त्मरं भविष्यति । 

कौटरीयमर्थशास््रमधिकृत्य हित्लन्रान्तोऽनुसन्धाता लिलेख यत् कति- 
रियं कौटलीयसनस्प्रदायस्य रचना, या तेन स्वयमाविर्भाविता । योहान्न- 

याकोबमायराख्येन विद्रत्तल्लजेन शमंण्यभाषानुवादसहित्तोऽयं प्रकाशितो 

थंशास्त्रग्रन्थः । आउफरेख्तनामकेन विदुषापि विवेचनानि कृतानि । 

अशीत्यधिकाष्टशताधिकसहुस्तमे खीस्ताब्दे ए० म्यूलरनामकेन तिना 

गरल्विषयिण्या आरव्यभाषामय्याः पाण्डुल्पिः प्रकाशनेन किमपि नूत्न 
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मँतिहासिकं तथ्यमाविष्कृतम् । एवमेव याकोबी निबन्धं स्यभान्त्सीत्; 
फ़ीडरिख-विल्दोत्मश्न कौटलीयार्थंशास्त्रे राजनीतिकवादानुवाद 

इत्याख्यं पुस्तकं प्राकाशयत् । संखछतविद्याभुङ्खस्य मोक्षमूखरस्य जीवन- 

चरितविषयेऽपीह् संस्छृेतगिरा श्रीसत्यनारायणश्म॑महोदयेन निबदमस्ति 

किञ्चिदनुकरणीषम् । 

इत्थं वेदान्तसांख्यदशंनसाहित्यग्याकरणाथंशास्वादितत्त्वविवेचनप्रव- 
चनपारिजातरूपोऽयं प्रवचनपारिजातो विचारसरणेरग्रेसारणाय भृशमु- 

पादेयो भविष्यति संस्छृतज्ञजिज्ञासूनामित्यत्रं नास्ति कश्चन संशतिलेशः। 

ग्रन्थस्यास्य रचयिता प्रकाशकश्च साधुवादाहविताहशस्य ग्रन्थमणेलेखनाय 
प्रकाशनाय च। प्रवचनपारिजातोऽयं कस्यचिदपि विश्वविद्यालयस्य 

पाट्यपुस्तकत्वेन घ्र वं नियोक्तुं युज्यत इति प्रत्येति । ` 

नवरावारम्मे । भागीरयपरसादरियादी "वागी शाख 
२०३४ वंक्रमान्दे गुरौ - अनुसन्धानसंस्थाननिदेशकः 
( १३-१०-७७ खीस्तन्दे) सम्मूर्णानन्दसंस्छृतविश्वविद्यालये 

वाराणस्याम् 



भ्रक्थनम् 

प्रवचनेष्वेतेषु मया शर्मण्यदेश्ीयानां विदुषामेतिद्यन्यपाधयाऽनुचिन्तना 

यावच्छक्यमादरिंता | तेषां बहुविधविषयकमनुशीरनं विषयीकृत्य कल्ननगरः 
स्थादाकाशवाणीकेन्द्रात् प्रसारितानि प्रवचनानीमानि एकस्मिन् स्थने मुद्रा 

पयित्वा तेषां पठनसौलभ्यं निष्पादयितु विदितोऽयं यत्नः सुरभारतीसमूपासकानां 

सदे भवितेत्याशास्यते। 

अस्ततन्द्राणां प्रतीच्यविदुषामनुसन्धानमक्रियावगमाथंन्तेषां प्रतिपादयिषितः- 

मववोद्धुञ्च प्रतीच्यवाचामवगतिर्विंधातव्या ! आङ्गलमाषप्रतिपत्तिरेव केवला 
एतदर्थमपर्यापता । प्रवचनेष्वेतेषु स्थानसंकोचान्मया दिङ मात्रमेव केवर- 

माददितम् । 
संस्कृतवाङ्मयस्य हृद्यत्वे, गाम्भीयं, गरिम्मणि च विसंवादावसरो न कोऽपि 

प्रकटयति । परं सर्व॑ सवंषामेकमत्यं कथं भवितुमहंति कृतधियाम् । साम्य- 
वैषम्ययेदैतमिदमिह जगति सर्व खलु अभिव्याप्नोति। कियन्तिचिन्निदश- 

नानीमानि विश्वविपश्चिन्महितं संस्कृतवाङ्मयसौन्दयंमधिजिगमिषतृणास॒त्साह- 
सैथिल्यमपाछयुंश्चेद् वित्तार्थनसंभावनाप्रातिकूल्यादवातदौवंल्यानि मरनास्यूजै 
यित्वाऽभिनवकम॑भ्यश्चोदयेरंश्चेत्त्िं फलेग्रहिभमः स्याम् । 

बृहुविषद्रुमरुतागुल्मातते गवेषणोपवनेऽसिमिश्चिन्तनफलानि चिन्वतो मे 

समुत्साहं वधयद्धिराकाशवाणीकेन््रस्य पदाधिकारिभिर्विंशेषतो ° ग्यबर मओख 

इत्याख्येन समधीतसंस्कृतेन विदुषाऽपेश्चितं सौविध्यं विधाय चिकीर्षितासिः 

सरटीकृतेत्येतदथंमधमर्णंतां किल ज्ञापयामि । सावंभोमसस्कृतप्रचारकार्याख्यस्य 

सञ्चालकपदमधितिष्ठतः परि्डितवायुदेवद्विवेदिनो भारतान्मदनुपस्थितावपि 

अन्थप्रकाखनार्थं स्वसहकर्मिमिः सह सुद्रणपूवंपत्रपाठादि मे्ीपुरःसरं बहुशाखं 
कार्यमप्यविस्मरणा्हम् । अन्येऽपि येषां सत्प्रयत्नेनोत्साहोपदृ'हशेन च मलवच- 

नानि अन्थाङ्तिषु प्रकाशतामासादयन्ति ते सवं महानुभावा धन्थवादमहंन्तीवि 
ऋरम् । सत्यनारायण शर्मा 

[ 8 
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परथमं प्रवचनम् 

श्रौमगवञ्चरणोत्पलसौगन्ध्यप्रविलुन्धचेता विंधूतनिखिल- 
धाथिवव्यासङ्कः प्रह्लादः कायमाजो बहुश उपदिशन् पुरागोषु 

दरीदृश्यते । विभूम्ने सवं विनिवेद्य ॒स्वयंशस्तिरस्करीं पंद्॑वीं 

समवाप्य भक्तितावा दुस्तरं भवान्धिमसौ तीशंवानिति कथां 

नानादिधग्रनथेषु वीच्यन्ते । ननु परमं पारमार्रुच्रुणां संशयच्चे- 
ताऽसम्भावितदेत्यकले समूत्पन्नोऽपि परमप्रेमरूपया मक्त्या 
रतिलब्धप्रततिपत्तिनु सिहावतारहेतुभूतोऽसौ तत्तवचिन्तनस्य कतमां 

पेथ्यामङ्खीचक्रार ? विषयममुमवलम्ब्य जमंन्या बहुवत्सरपू्ेमेव 

विमृष्टम् । 

भारतीयानां हृदि श्रीमदभागवतपुराखा्थं निगमकल्पतरो- 

गंलितफला्थं या श्रद्धाऽबिद्यत, क्द्यते च, सा कशनं लपेचते । 

सनातनधमेस्य प्रस्थानचतुष्टये महाभूनिकृतं पुराणतिलकमिदं 



भरनचने षारिजातः 

गण्यते, नितरां समाद्वियते च । पारमहंस्यममलं ज्ञानं, सन 

विरागभक्तिसमन्वितं नैष्कर््यंञ्च ग्रन्थेऽस्मिन्नाविष्छरृतमतस्तच्छु- 

ण्वतः प्रपठतो विचारतो मुमृकोभंवबन्धनानि चंसेरश्निति 

पुराणमाहात्म्यं श्रद्वावद्धिः सादरं स्वीक्रियते । पुराणेऽस्मिन् 

्रह्वादकथाऽपि वशितेति संकेतः प्रकृतप्रवचनाथंमलम् । श्राचायं- 

हक्रो भागवतस्य प्रह्वादोपदेशानां दाशैनिकतत्त्वावगमाथंमपि 

कायंग्यापृतो बभूव । पुराणस्यास्य काव्यत्वं सुविदितम् । तथापिं 

दाशेनिकतत्वं॑ वर्णयता पुराणकारेण क्रमानुगतिरनोज्िता । 

बौ दमतसाम्य पुराशोऽस्मिन् प्रह्लादोपदेशप्रसङ्खं कादाचिटकमेव । 

बौद्धानां विचारसरि स्मारयन्तश्चत्वारः श्चोका एव लक्त्यन्ते । 

स्मे स्कन्धे हरि प्रह्लादस्तन्न्यस्तहदयेक्ठणः प्रेम्णा हष्यत्तनुर- 

स्तौषीत् । स्तवनप्रसंगेऽसौ सवंप्राशिक्रेयसे भगवन्तं प्रार्थयते । 

भववेतरणयां स्वपुखयापुययकमंभिः पातितान् स्वपरविग्रहवेर- 

मेत्रान् जनान् ई्तमाणो विश्वानुग्रह काचक्चखिलगुरमात्तंबन्धु 

मोहमूढानुत्तारयितु याचमानः स्वकं लाभं समुपेचचते, परदुरत्यय- 

वेतरण्या नेवोद्िज इति विनिवेदयन् पुरयक्षोकस्य महिमगाय- 

नस्य सुधम्बुधौ भमग्नचित्तत्वात् । परोपकारेकत्रतोऽसौ केवलं 

इन्द्रियार्थंमायासुखायानयेकं भरमुद्वहतो भगवद्िमुलचेतस । 
शोचते । | 

प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा 

मौनं चरन्ति विजने परमाथंनिष्ठाः। 
- नैतान्विहाय कपशान्विमुमुचच एको 

नान्यं . त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥ - 



प्रथमं भ्रवचनम् 

ननु प्रवृत्तिसाम्यमिदं बौद्धानां प्रभाव्रमभिसुचयत्येवेत्ति 
चेन्न । जगदावदहनसन्वासितान् काकषृष्टकायानसुभृतः -समृपेच्य 

केवलं नेजकल्यााभिवाच्छा बोधिसत्त्वानां चेतसि समुदेगं 
किल जनयति स्म | इत्थमेवान्यान् संत्यञ्य केवलं स्वानुभूत्यर्थ 

परमधाम्नः रसमस्वादयितु प्रह्लादोऽपि नोत्सेह । 
श्रीमद्भागवते सांख्यसिद्धान्तोऽपि प्रह्वादकथायामाभी- 

छण्येन लभ्यते | सप्तमस्कन्धस्य क्षोकं प्रति आचा्यंहछरो विशेषतः 

प्रह्वादवृत्तानुशीलकानां ध्यानं चिजृचति, यत्र भ्रकृतयस््रयस्त- 

दगुणाः षोडश विकाराश्च निरदेशिषत । पुमानेकः समन्वयादिति 
` व्याहारः सांख्यमताद् भिन्न इति तु स्पष्टमेव । अष्ट प्रकृतयोऽप- 

रग्रन्येष्वपि वरयंन्ते । श्रीमद्मगवदगीतायां सप्तमेऽध्याय एवमे 

वाष्टौ प्रकृतयः कीत्तिताः । चरकसंहिताऽप्यत्र विषये द्रष्टव्या । 
ईश्वरङृष्णस्य सांख्यकारिकायामप्यष्टौ प्रकृतय उपवशिता 

इति मन्तुं पार्यते, मूलघ्रहृत्या साकं सप्तानां प्रकृतीनां समु्ले- 
खात् । महदहद्कारः प्च्वमहाभुतानि प्रकृतिविकृतयश्च प्रकृतिश्चा- 

भ्युदिताः । श्रोमद्धागवतस्य साध्ये प्रथितयशस्केन श्रीधरस्ना- 

भिना एवेभूतमेव स्पष्टीकरणं विदधे । ननु श्रष्टौ प्रकृतय इमाः 

काः सन्तीति प्रश्नः कथं समाधीयेत ? समाधानस्यान्यां पथ्यां 
भ्रत्यप्याचायहकरोऽनवधानो चास्ति । श्रीमदभगवद्गीतायां 

सप्तमेऽध्याये मनोऽपि परिगणित, मूलप्रकृतिमपहाय | षोडश 

विकारास्तु त एव निगदिता येषां दिग्दशेनं सांख्यकारकिायां 

चीच्यते । 



प्रषचन-पारिजतिः 

ननु श्रीमदुगिवते प्रह्वादस्य दशने साख्यसरणिः प्राधान्ये- 

नानुसृता, वेदान्तसरणिर्वा ? मृख्यं प्रतिपाचमुपोद्रलयितु 

भवमरोर्भंयस्य भेदनीं भारतीं प्रकटयितुं पुराणएकर्वा वेदान्तस्य 

पथ्या किल विवुतेत्युपरिष्टाद्पपादयिष्यते | श्राचार्यहकरस्य इष्टौ 

वेदान्तस्येव प्रकारविशेषोऽ्र सुधीभिरन्वेष्टव्यः | एकं सस्यं च 

योगं च यः पश्यति स पश्यतीति योगीश्वरस्य व्याहूतिमनुसरता 

सांस्यवेदान्तयोरविभेदः प्रतिपादयितुं शक्यते किल । सास्यमतं 

वेदान्तं सवंत विरुणाद्धीति इशः प्रमाणोपारोहा नास्ति । श्रुतिषु 
श्रुतीनां दोग््रा भगवता वासुदेवेन कल्याणस्य पन्थानं दिद्चुम्यः 

प्रदत्तं गोतामते, महामारतान्तगतेषु बहुषु श्रन्येषु या दैशंन- 

पद्तिव्य॑तानि, तस्यां पञ्चविशतिस्तत््वानि प्रतिपन्नान्यात्मेक्थ- 
वादेन साकम् । सस्यस्य बहवः सम्प्रदायाः सुदीघंकालं वेदान्त- 

स्येवोपात्तदिग्विशेषा; सम्प्रदाया आसन् श्रुतीनामेव पन्थानं 
समोश्रयन्तः । पच्नविशत्यास्तत्वानामस्तमितभेदबुद्धेश्च सद्खतिर- 

शक्या सास्ति | 

भवतु ताव्त् । श्रीमदभगवत्तषुराणन्तु श्रुतीनां सरणिमेव 

द्रढयाचक्र । भक्तिवेदान्तयोः खलु समन्वयो ग्रन्थेऽस्मिन् दरी- 

वुश्यते ! श्रमन्तसुखेकतानस्य विधुतनानात्वस्यं ध्यानामुतपायितां 
मक्तिपरमाणां ठते पुरा्मि दंसाद्योपान्तं श्रुतिकषारसमुद्धेरणेमेव 

खलु । भ॑द्खंलीचरंशस्य श्रादिश्लोकदेव ग्रन्थस्यास्य वेदान्त 

सद्खतिविशदीभवति-- [ 

४ 



प्रथमं प्रवचनम् 

जन्माद्यस्य यत्तोऽन्वयादितरतस्चार्थेष्वभिन्ः स्वराट् 

तेने ब्रह्य हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सुरयः । 
तेजोवारिमुदां यथा विनिमयो यत्र तिर्मोऽमृषा 

धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ 

महामुनेहू दयग्रन्थिभेदके श्रुतिसम्मते ब्रह्मसूत्रेऽपि जन्मा- 

खस्य यत इति ग्रन्थारम्भ एव सूत्रितम् । 
ननु बहूर्चाितोऽयमात्मा किलः किंस्वभावः किधर्मति 

भ्रशन भ्रनायासेनेव मवान्धि तितीषैतां चेतसि समुदेति । निदग्ध- 

बीजानुशयः प्रह्वादो भागवतस्य सप्तमस्कन्धे नित्योऽव्ययः, शुद्धः, 

एकः, देवज्ञः, आश्रयः, च्रविक्रियः, स्वदृग्येतु््यापिकोऽप द्गयनावृत 

इत्यात्मनो द्वादश लक्षणानि निवंण्यं देहादावहु ममेत्यस दावं 

त्यक्तु कल्याणचिकामयिष्न् प्रेरयति । चेत्रज्ञ इति सज्ञा भ्रुत्तिषु 

गीतायाच्च व्यवहूतेति सुधियां विदितचरमेव । चेत्रचेव्रज्चयो- 

ज्नमेव ज्ञानं, सवेतेतरेषु मामेव चेत्र विद्धि इत्यभिधाय 
वासुदेवेन भगवत्ता पदस्यास्य गुव्थंता खनु क्लपा । 

त्रात्मनो नव विशेषणानि तु साख्येऽपि निविचिकित्समभ्यु- 
पपदन्ते । किन्तु एकं इति विशेषणन्तु साख्येऽनभीष्टम् । 

हेतुत्वमपि । ब्रचा्यंहक्करस्य दृष्टौ ्रह्वादस्यात्मोपदेशस्य 

विशेषोऽयम् । 
विगह्यमोहजलति व्यथमाना मरौ तुषः शन्त्यथं सलिलम- 

न्विष्यन्तोऽवियाचण्डवातेरितस्ततो नीयमाना श्रनुचित्मूचित- 



ववचन-पारिनात 

मिति मन्वाना जनाः सवंसत्तवानामोकं कथं प्राप्नुयुः, चुर्लसु- 

खायोरभवद्ःखमुपगतास्ते कथं त्रिविधतापं शमयेयुरितिं 
चिकीर्षितं संमुखीकृत्य प्रह्वादो नानाप्रस द्धेषु॒यदूचिरवांस्तक 

कान्यदर्शनयोः समन्वयस्तु स्वाभाविकं एवेति शम् । 
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द्वितीयं पवचनप् 

जगदुपकृतिमत्य॑स्यामत्यं विभोभक्तियोगेनोपासनमुपादधाना- 

नां जनानां चेतास्याप्याययतः प्रह्लादस्य भागव्रतपुराणान्तगं- 

तोपदेशो वेदान्तोदितमनुहरतीति पूर्वतन प्रवचने प्रपञ्चितम् । 

तस्य व्याहरणानि पुराणस्यास्य दार्शनिक पचमनुशीलयद्धयो 

विशिष्यन्ते, वस्तुप्रतिपादनपद्धतेिशेषात् । संसुत्युःधवविलयली- 

लस्य ॒पन्थानमनुसन्दधतोऽस्य वक्नाद् यद् विनिःसृतं तस्यानू- 

शीलनमपार्थकं भवितु नाहंतीत्यलमतिविस्तरेण । 
ननु विनश्यस्स्वविनश्यन्ननुशोचितुमनर्होऽभकम्प्यश्ेदनदहन- 

करेदनादिभिरसंस्पष्ट श्रात्मा कोऽस्ति ? साख्येधेतवेदान्ते च पुरुष- 

बहुत्वं पुरुषेक्यश्च ऋषिभिःप्रत्यपादिषाताम् | दृष्टिमेदस्यास्यापा- 

ततां दिद्चद्धिस्तु तयोः सामञ्जस्यं समन्वयश्च चिकीर्ष्यते । श्रोम- 

द्धागवतपुराणस्य इलोकानुसारमात्मा भ्रह्लाददर्षने न केवलं 
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प्रववन-पारिजातः 

नित्योऽन्ययो विशुद्ध एव, स व्यापकः सङ्करहितोऽनावृतश्च । 

भ्रह्वादेनात्मार्थसित्थं यानि विशेषणानि प्रयुयुजिरे तेषां रामानु- 

जाचार्यादीनामपरभागवतयपुरायसमाधितानां मतेरसामन्ञस्यं 

कथमपनीयेत १ महापुराणस्यास्य कल्मषापहत्वं निश्रेयससाधन- 

त्वन्तु एतनिष्ठाति रकेणाभ्युपपन्ने । 
शङ्कराचार्यादीनां मायावादेनात्मेक्यवादेन च श्ोमदद्धागवतं 

साम्यं विभत्तितरामित्याचायंहक्रः । आत्मनः कायसंसगंस्य 

प्रशस्तत्त्ववेतसां कृते निकषतामेति । श्रसङ्कधिनि श्रात्मनः काया- 

न्वयः रह्वादोपदेेऽपि प्रपञ्चितः, वेदान्तसिद्धान्तादनपेतः। 

नित्यानन्दमहोदधेरात्मनोऽयंस ्ाशेस्तुच्छैरनथः किमपि प्रयोजनं 

नास्तीति निगद्य काय श्रात्मानमनुवत्तंते, कायभुता कमंसन्दोहुः 

कायेनारम्यते, कमभिरेभिः खलु क्महेतुभूतं कायमसौ तनुते; उभय- 
मविवेकादेव भवतीति प्रतिज्ञायते । ननु प्रह्वादस्यात्मानुसन्धान- 

भरक्रिया भागवते किम्मूता १ श्रत्रापि वेदान्तो हि उजंयति । 

सप्तमस्कन्धे सप्तमाध्यायेऽनीहमथंकामधर्माणामपाश्रयमात्मेश्वरं 

हरिमनृत्तमां गति विवदिषन्. श्रौतपदढतिमसाबनुसखे । जगत्तस्थु- 
रिति द्विधाभूते सङ्धाते परः पुरुषोऽन्वष्ट्यः । तत्कथम्. नेति 

नेतोत्यतत्त्यजन् । यत्तन्नास्ति तदपहाय खलु श्रानन्दकन्दोभ्नु- 

सन्धेयः ¦ बुद्धर्जाग रास्वप्नसुषुप्यो येनानुभूयन्ते स एव ध्यातन्यः } 

स एव स्स्याघ्यदीभूतः । इमे पयंस्ता बुद्धिभेदाः कर्मभिर 

-वुबन्ति । कल्याणं चिकीर्षता एभिरात्मनः स्वरूपं बुध्यते, . गभरे- 
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द्वितीयं प्रवचनम् 

नवथुरिव । गुशसङ्कादेव नित्यमुक्तस्यास्य निवंतिभेवति । त्रिगु- 

सात्मनां कमा बीजनिहरणाथं' यतितव्यं श्रेयोऽथना । ब्रह्म 

निर्वाणसुखमेव सुखम् । श्रसुभृतां जगच्चकशातनमधोऽ्त जालस्बन- 

मेवेत्यत्र भक्तियोगस्य सरहिमा सङ्खीतितः। पार्यं देहुमवप्य 
क्षलामंगूरायुषः कम्रा न ध्यातव्या इत्युपदेशस्य नास्ति कश्चिद्, 
विशेषः । 

श्रय नेति नेतीति तत्त्वान्वेषणपद्धति्वदान्ते बहु सन्यते । 
बृहदा रण्यकोपनिषदि नेति नेतीतिवचनं बहुकृत्वः स्मयते । उदा- 

हरणार्थं (तस्य प्राची दिक् भराञ्ल; प्रा दचिशा दिग्दक्तिणा 
श्राणा: प्रतीची दिक् प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दिगुदच्ः प्राणा 

ऊर्ध्वा दिमूर्ध्वाः प्राणा श्वाची दिगवाञ्चः प्राणा; सर्वा दिशः सव 

आशाः स एष नेति नेत्यात्माऽ्ुह्यो नहि गृह्यतेऽशीर्यो नहि शीय- 
-तेऽषङ्खो नहि सनतेऽसितो न न्यथते न ॒रिषत्यभयं वं जनक 
-प्राप्ोऽ्ीति होवाच याज्ञवल्क्यः सहोवाच जनको वैदेहोऽभयं 

"त्वा गन्छताद्याज्ञवल्क्य यो नो भगवन्न भयं वेदयसे नमस्तेऽस्त्विमे 

-बिदेहा श्रयमहमस्मि । चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणमित्थं परि- 
संयाप्यते । एवमेव द्वितीयाध्यायस्य तुतीये ब्राह्मणे, तुत्तीयाघ्या- 

-यस्प्र नवमब्राह्यणे, चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थव्राह्यसे, चतुधाघ्याग्रस्य 

पञ्चमब्राह्यये च नेति नेतीति व्याह्भियते | 
ग्न्वयन्यतिरेकेण विवेके नेति पदयोः प्रयोगो वेदान्तस्य 

-दिशमभिसुचयति । शरीरशरीरिणोर्भेद्ष्टि साद्ययौगयोरपि 

ओह प्रेप्सवः साधकाः साभिनिवेशममभ्यस्यन्ति स्स । किन्तु 
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प्रवचन पारिजातः 

श्रुतीनां जगत्सुष्टिविषयिका; पक्तीः सन्दर्भेऽस्मिन् वेदान्त 
एव विशेषतः प्रयुथुजिरे । अन्वयन्यतिरेकाभ्यामात्मनोऽनुध्यान- 
च्िकीष्यंते । 

स्वः परश्चेति बुद्धिमषद्ग्राहं मन्वानः प्रह्लादो वेदान्त- 

मतमाभीच्छयेन पृष्णातीति दिदशयिषुराचायंहवकरः. श्रीमद्धाग- 

वतस्य सप्तमस्कन्धस्थान् बहून् श्लोकान् निरदिचत् । एतेषु 
स्वोयपारक्यधीविमोहितधियामेव खलु न॒ त्वन्येषाम्। पशु- 
बुद्धिरेषा । स्वपरविभागमौद्यादात्मा दुरत्ययानुक्रमणः। अहन्ताया 
ममतायाश्चासद्धावः कल्याणमिच्छता विदृषा देहादौ त्यक्तव्यः ४ 

मोहजोऽयम् । यथा भ्रावसु हेमकारो हेम तथेवाध्यात्मविद् 
विपश्चिद् ब्रह्मगति लभेत, अहन्तां ममतां सन्त्यज्य । मगवन्मा- 

ययेव गुणानां व्यतिकरः समृद्धुतः । श्रात्मपरबुद्धिस्त्वपार्था । 
न केवलं भगवच्छेषतेकरसात्मस्वरूपन्ञात्रा प्रह्मादेनेवात्मेक्यं 

प्रतिपादितं, भगवदौन्मुख्यानर्हरा हिरण्यकशिपूनाऽपि यन्तिगदित- 
माश्वासनाथं, तदनुसारमपि स्वीयपारक्ययोर्भेदोऽज्ञानविजुम्भितः 

एव । | 

भागवतपुराणन्तगंतायां प्रह्वादकथायामद्रेतवेदान्तिभिरमभ्यु- 
पगतास्तिस्रो मूलभ्रान्तयो वीच्यन्ते | पद्मपादाचाययंस्य पञ्चपादिका- 

यामिमा विवृता; । अचायंहक्करस्तासां शङ्कुराचार्यपद्मपादा- 

चाययो रपेक्षया पुरातनत्वमम्युपपादयंस्तासां प्रकारभेदं प्रह्लादस्य 
हिर्यकश्षिपोश्च दाशेनिक्नोदगारेषु श्रदिदशेयिषत् । 

श्रापाततो वीच्यमाणा विप्रतिपत्तयोद्धेतवेदान्तिनामाम्नये 
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द्वितीयं ग्रवचनम् 

मायावादं खलु नोत्किपन्ति । किन्तु श्रीमद्धागवतपुराणान्तर्गतेषु- 
परह्लादकथनेषु दार्व्येन इश्यप्रपञ्चस्य मायिकतां साधयतां 
पदानामदशंनं प्रत्यप्याचायंहक्करोऽनुसन्धातृणामनवधानतां 
वजंयति । जगतो गुणकमंनिबन्धनताज्ञानमूलताऽपा्थंता स्वमवता 
च सप्तमस्कन्धे प्रह्लादेन प्रत्यापादिषतेतिं तु स्पष्टम् | हिरय-- 
कशिपुस्तु संसृतेमयामयत्वं विशदीकरोतितराम् । श्रसुभृतां 
देवेनेकत्र नीतानामुच्ावचकमंभिर्त्रीतानां संवासो जगत्यस्मिन् 
परपायामिवेति प्रतिपाद श्रात्मा गणान् विसुजन् माययाऽऽत्मनो 
लिङ्धं धतोऽलिङ्धोऽपि लिङ्खवान् भवति, श्रविकलोऽपि गु 
श्रम्यिमाणो मनसि तत्साम्यं यातीति प्रतिपादयाश्चके | 

तनु दत्याधिपतिरसावान्वीकतिकीमभ्थास्यदिति मा 
भच्छद्भा । भवसिन्धूपोते पुरापुरषे भक्तियोगं विदधत उरुगाय. 
स्यामृष्य कथां पुराणकारो महामुनिर्मोहिसरौ मरीचिकावत्मनिः 

दन्दह्यमानानां जडीकृतमतीनां शान्त्यथं जगाविति 
सवेमनवद्यम् । 
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तृतीयं भ्रवचनम् 

संसुते रपाथेता स्वप्नवत्ता च श्चीमदभागवत्तपुरायो बहुधा 
उज्यपदिश्येते । श्रापातरमणौयेषु भोगेषु कृतविसम्भा नानामववी- 
धिषु इतस्ततः पर्यटन्तो जीवा न कुत्रापि शमं निवृति वा 
ऋच्छन्ति । एेहिकामुष्मिककामलम्पटाः फल्गुना कमणा ङ़ष्य- 
माणा श्रसुभृतो वृजिनावहेषु मायागुोषु नरीनत्यन्ते । षररमत- 

-वेदान्तसिद्धान्ते चराचरस्य स्वप्नवत्ता यादशी व्यपदिष्टा 
 तादुशी महापुराोऽस्मिन् नो वीच्यत इत्याचायंहुचरः संकेतयति । 
ससमस्कन्धे करतुभिः कृतानां लोकानां क्षयिष्युता प्रतिपाद्यते । 
कयाभंगुरायुषः कामा; कथं जीवात्मनां शंवितन्वीरन् । भाचायं- 
-इदकरः सन्दर्भेऽस्मिन् सपतमस्कन्धस्य सप्तमाध्यायस्य पञ्चवत्वारि- 
श्म शलोकं निदिशति यत्र पदार्थानां तुच्छता नश्वरताऽनथ॑ता 
`चोदीयन्ते । स्पष्टत एव गौडपादस्य मारडूवयकारिकायां शांकर- 
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कंवीयं प्रवयनम् 

कृतिषु वा त्रंलोक्यस्य सारशन्यतामधिकृस्य प्रन्धकृदम्यां यन्मत- 

भाशिध्रिये तेस्य पुरारोऽस्मिश्वदशैनम् । 

सर्वभूतगृहाशयस्यानुरक्तमहिम्नो दग्धकमंमलाश्यस्य देत्य- 
कुलसञ्जातत्वेऽपि संगलायनस्य प्रह्वदस्यासंगलायनाय पित्रे 

हिरण्यकेशिपवे तत्त्वानुचिन्तनस्य कतमा सरणी रुच इति प्रश्न- 
मपि श्रौमदभागवतपुराणस्य तत्वदशेनानुसन्धित्सवो नाहंन््यु- 

पेकितुम् । श्रसौ दानव श्रासीत्, सहस्रकृत्व विकर्माणि श्राचचार, 

परं हिरण्याच्स्य श्रसुप्रयाणानन्तरं खिद्यतं स्दतामाश्चासार्थं 

यदूचिर्वास्तत्तस्य मौय प्रत्याल्याति । प्रत्यगात्मनि भगवति 

बद्धवेरोऽपि च्ोणीमहरहस्तदयन्नपि दितिजानामात्मप्रज्ञपयेऽसौ 

यन्तिजगाद तत्र मायावादो खलु विजस्भते ! वासुदेगाय सवं 

विनिवेद्य संसुते; परमं पारमारुरकुणा प्रह्लादेन जगत्नालमधिहृत्य 

यदूचे हिरणयकरशिपोर्व्याहारे तदपेक्षया जगतो मायिकता ` 

विशदीभवतितरामिति श्राचायंहक्करस्य मतम् | 

हिरण्यकशिपु; परमतत्त्वं सवंगमन्ययच्च विवृणोति । 

प्रचलताऽस्भसा द्रुमा भ्रचला श्रपि चलाः प्रतीयन्ते; श्राम्यभायोनः 

चक्षुषा भूरपि चलतीव वीच्यते | श्राश्वा्ना्थं पुरातनमिति-- 

हासमुदाहृत्य ईशस्य महिमानं दशंयाञ्चक्र । स्वेच्छयेव सोऽन्ययः 
सुजति, रच्त्यव लुम्पते च । निग्रहसङ्ग्रहे स प्रभूः । दिष्टरकितं 

रच्यते, तद्िहवं विनश्यति । तदीदितोऽनाधोऽ्यरश्ये जीवति ¢. 

त्रिचत्वारिशत्तमः श्लोको हिरणयकशिपोस्तत्तवदशेनाधिगमाथेमुप- 
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प्रवचन-परिजावः 

 युज्यतेतमाम् । वद्धिदर्षु भिन्नतामीयते, देहगतोऽनिलोऽपि 

` भिन्ततामुपयाति । स्वगतं नभः कुत्र सनते ? एवमेव परात्यर- 
पुरुषस्य स्वंगुणाश्चयत्वं तत्तवान्वेषी वि जानीयात् । प्राणदेहयो- 

रात्माऽ्यः। विभुभूतेन्दियमनोलि दइभन्युच्चावचाति वपूंषि स्वेन 
तेजसा भजत्यत्सुजति च । लिगान्वितत्वमेव कमंबन्धहेतुर्भवति । 
-तत एव विपयंयः । विपयंयस्य पातज्ञलपरिभाषाऽतर मनसि निधा- 

तव्या विपर्ययो भिथ्याज्ञानमतद्रूपमिति । प्रेतवधूनां परिदेवि- 
तमाकण्यं यम सजस्तेषां हितकाम्यया यदुपदिदेश तत्र स्वंमेद्दरियकं 

-मुषेति व्याहारे मायावादः किल विजृम्भते । यमराजस्य 
` कथामुदाहूव्य हिरण्यकशिवुः स्वीयपारक्ययोर्भेदमेकषण्ठितमे 
श्लोके प्रत्यादिशतीति प्रत्तावद्धिर्नो विस्मत्तंग्यम् । 

ञरकुष्ठधिष््यमेव दत्यराजोऽयं बभाज, वेरभावेनेति 
केचित् । स्वपादमूलोपसपितानां शममोप्सतो भगवतोऽपरभक्ति 
योगसाघनेऽसामर्थ्यात् । स्वसंस्काराणां तमोवृद्धिमभिवीच्य च । 

भवनु तावत् । हिरण्यकशिपोः स्तुतिरपि विचारमहंति । 
वल्मीकतुणकीचकं राच्छत्तस्य तपसा प्रीतो हंसबाहो भगवानात्म- 

भूस्तमुपकत्त समायाति ! स्तुत्यनुसारं स स्वयंज्योतिः स्वरोचिषा 
जगदभिव्यानक् । अरायो बीजोऽयं ज्ञानविज्ञानस्य मूतिः। 
आत्मवतां स ॒श्रात्मा श्रादिरहितोऽनन्तपारः कविश्च । कूटस्थः 

स परमेष्ठी ! अजन्मा | ततः परं किञ्िन्नास्ति ! श्रनेजदेजच्च 
किञ्चिदपि तन्नातिरिच्यते। सर्वां विद्याः कलाश्च तस्य 
तनवः । बहत्तिपृष्ठो हिरण्यगमं; सः । पूरणः पुरुषश्च । श्रविलं 
तेनेव ततसञ्विदचिच्छक्तियुतेन । 
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तृतीयं धवचनम् 

ननु श्रीमद्धागवतपुराणकारस्य प्रयोजनं कि तत्त्व 

सोमांसाऽसीत् ? मेवम् । ललितशेल्या वासुदेवाभिधेयस्य 
प्रभोभंक्तिपथं दशंयितु विहितोऽयं प्रयासः । कमंवशान्नवं 

नवं कलेवरमुपाददानास्तु्णातमोभिनिरुढदशः कथं मोकाभि- 

-धमग्व्यं पमथंमृच्छेयूरित्यनुसन्दघता ग्रन्थकत्रा ग्रन्थोऽयं प्रणिन्ये । 

चेतसः सव॑वृत्तिप्रत्यस्तमये समाधिप्रजञाप्रतिलभ्भे प्रचीण- 

मोहावरणे यदनुभूयते तत्तोबेण भक्तियोगेनाप्यज्ञसा गम्यते । 

-भक्तिपये ज्ञानपथवन्मायाया श्रद्रेतस्य च भावो न॒ तावद् 

इढयितु शक्यते । स्वां स्वां परकृतिमनुसरद्धिनिर्गेदमासाद्य 

-भक्तेक्चानस्य वा पन्था गृह्यते ! श्रीमद्दधागवतयुराो ज्ञानचर्वा 

-भक्तियोगस्य खलु द्वारीभवति । इतस्ततो भक्तिज्ञने परस्परा- 

नुग्रहतन्मीभवतः। चिकीरषितमेकमेव । तदस्ति भगवन्त 

जिगमिषृणां चेतसि वासुदेवस्य भक्तस्रक; । अतः शाङ्करगरन्थेषु 

च व्यावृतस्य निरविरेषाद्रेतस्य श्रीमद्धागवतपुरायोऽदशन- 

मुपपन्तम्। ` 
आचार्यंहव्करस्य मतानुसारं पुराणमिदमद्वेतगेदान्तस्य 

्रगेतनं रूपं खलु प्रस्तौति । अध्यात्मरामायणमपि भक्तिपरको 

गन्थः | प्रथमकाण्डे वीदयमाणं रामहूदयमद्रेतमतं दाद्ेन 

युष्णाति । द्वयोरेव ग्रन्थयो; प्रतिपादय भक्तिरस्ति द्रयोरेव दशंन- 

-म्ेतेदान्तमेव समुपवृहयति । अआचायंहव्करस्य ष्टो 

-रामहूदयस्य पदप्रयोगेषु श्रीमदभागवतपुराणान्तगतानां 

यदानामपेद्या्धेतस्य प्रतिपा दनेऽधिकं परिष्करणं सखष्टता 
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प्रवचन-पारिभतिः 

च विद्येते । अध्यात्मरामायशे वेदान्तमधिकृत्य यानि पदानि 

परयुयुजिरे तानि अद्वेतवेदान्तविचारणाया; प्रौढं विकप्तनममिसुव- 
यन्ति 1 अतः श्रीमद्भागवतस्य अध्यात्मरामायणप्रयकाद्. 

भूतपूर्वतामसावनुमेने । 

पुराशोऽस्मिन् न केवलं प्रह्वादकथायामेव, बहुषु स्थलेषु 

तत्त्वस्य मीमांसा किल वीक्ष्यते। सर्गेषामनुशीलनमन्तरा किञ्चिदपि 

विस्पष्टतया निर्यत न शक्यम् | पुराणमिदं मनःसम्प्रसादनार्थं 

मरौ कृतोदकधियां प्रबोधनार्थं प्रशस्यसित्यत्र॒विसंस्वाद- 

स्यानवसरः । श्रहैतुक्याऽ्रतिहतया ज्ञाननराग्ययुक्तया भक्त्या 

खल्वात्मा सम्प्रसीदतीति प्रतिपादयत् पुणमिदं > केवलं 

सरसहदयेभंक्तियोगिभिरेव, संख्यावद्धिरपि समाद्ियतेतमाम् ¢ 

ज्ञाननैराग्यभक्तिपरकास्तस्य श्लोकाः कस्य प्रत्तावतश्चत 

नावजंयन्ति | उक्तञ्च, 

इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम् । 

भक्तिज्ञानविरगाणां स्थापनाय प्रकाशितम् ४ 



चतुर्थं प्रवचनम् 

श्रद्धधानानां मोहमहाणंवतितीष् णां वेदान्तविज्ञाननौ- 

स्थानां कृते तु शाङ्करग्रन्थानां पौर्वापयंविमरोनमपाथंकमेक । 

मरीचिकायामुदकस्पुरणं यथा कस्यचिदपि हिताय न भवंति 

तथेवापगतसाधनसम्पदग्रन्थाधीतिरपि, वषंसहखेणापि केवल- 

मुपपत्त्या परात्मज्ञानावाप्तेरशव्यत्वात् } तज्ज्ञैः पदवाक्यप्रमाण- 

ज्ञे रमोघरभ्भिनिव्यंलीकेन मनसा श्रद्धावतां मूमुूणामन्ञान- 
हानाय यदुक्तमस्ति तस्यानिचं पटठनश्चवखमनननिदिष्यासनानि 

कुर्वाणास्त्यक्तलोकेषणाः परावरेश्पादपद्मविनिवेदितमनस्का 

दैह्यमस्तिव्वं विस्मरन्तः सन्तो भवान्धि तरीतुं मनोनिरासं 

विधाय चिकीषितमात्मप्रसादमधिगच्छन्ति । तथापि दच्च॑न- 

अन्थानामेतिह्कपरिनिष्ा्थ-परिकल्परितान. मवेषणानां महत्त्व॑भुप- 
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चतुर्थ परव्वनम् 

योगिता च निराकर्तुं नो रव्येते। श्रव्यक्तरंहसा कारेन 

विस्मृतिमुपगतं ग्रन्थानां पौर्वापय॑विमश्ञंनमञ्जसोपयुज्यतेऽ्ेक- 

हेतोः । | 

भगवतो भाष्यकारस्य ्रन्येषु विषयप्रतिपादनपरकं 

वैभिन््यमाकलय्याचायंहक्करस्तेषां पौर्वापयं रूपयितुं यदनुसन्दधे 

तत् प्रतीच्यजगतो वेदान्तैतिहुयप्रणयिभिबंहु मन्यत॒ इत्यस्मा- 

देतोमंया विगतप्रवचनेऽनल्पसं स्यकभारतीयविदुषामध्ययनस्यै - 

काथनीभूतान् चाङ्कुरग्रन्थानुहिश्य यन्तिरदेशिं तदेवाद्यतचे 

प्रवचने विस्तरिष्यते + 

अथोपदेशस।हस्याः पद्यप्रबन्धेऽन्तिमं प्रकरणं माण्ड्क्य- 

कारिकायाः वाण्ड्क्यभाष्यस्म च क्त्वारपद्धल्ि विशेषतोऽन्व 

इष्यत् ॥ योगसुकमाष्यविवरणवतः माण्डुत्यभाष्यजच्चात्रापि 

वेदान्तदस्जंः विकिल्सारूपेण ग्रन्थकर्ता किरदेशीतिः पूवमेव 

निगदितम् ॥ 

प्रधुज्य कष्णाज्व रलारकारणं 

विकित्सिल्लं ज्ञानविसभमेषजम् । 

नः यात्तिः काज्वरसंनिपातजां 

सरीरमालश्ितयोमदुःखताम् ॥ 

कुष्णेवात्र अवरः + माड्क्यभाष्येऽकिद्था सहः वृष्णपि 

द्येष इलयति 1 अविच तष्णादित्तेषष -सकतिः। उपदेशपौटेष्छवोः 

पश्रबच्धरयाग्लिभिः पकरणेऽरिपन्ः दने. ज्लोकेः म्रात्यक्रमरि- 
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प्वचन-पारिजातः 

कायाः प्रथिताऽलातच॑क्रौपमो वीक्ष्यते, माण्ड्क्यकारिकायां 
यस्मिन्न गौड्यदस्तां प्रयुयुजे तस्मिन्मेवार्थ । कारिकाकास्स्य 

श्लौकोऽयं वेदन्तिवीधिविहारपरायणोनिां सुविदितं; । यथा 
जगत्यस्मिन् बहुरूपधंरमेजुक्कादिकाभ स्मेल तस्पन्दितं, तंथैवा- 

वस्तुयोगो त् विज्ञोनेस्थन्वितं ग्रहणभाह्काभासं भर्वति । 

उपदेशसहसरयां म्रन्थकृतांऽलातचंकरौपमेवेमेव प्रायोनजिं । 
विकल्पना वाऽपि तंथा्धया सेवे- 

दतेस्तुयोगांस्दलौकचर्वत् ! 

न शव्तिमेदौऽस्ति यतो न चात्मनां 

ततोऽदयत्वं श्रुतितोऽवसीथते !। 

नवमे श्लोके देष्टुं स्यदशंनानाभिवियांकस्पि्तत्वं सच 
च्यते 1 द्रष्टा, ह्यं, दरनिञ्न्वं संवं भ्रमे एकं । तत्सर्वं मनुध्येर 

कल्पितदहरोभिन्नं हश्यं कूतेक्षितुं शक्यते ? तदनु अंसीत- 

चक्रोपमया अ्न्थङृत् प्रतिपा विदादीकौरूते ! ईं विकेल्पनाऽ- 
प्द्वणा भवेत केथम् ? अर्वसैतुयोगात्। केन प्रकारेण ? 
तदलातचक्रसहचयं ग्राह्यमिति । द्रष्टदृश्यदक्षननिं इदमेव चित्र 

माण्ड्क्यभांष्येऽपि भाष्यकारोऽचिंचित्रत्त् । अपरग्रन्थेष्वलात- 

चक्रस्योल्केखोऽन्यस्मिन् सन्दर्भ विधीयते । अमं प्रंणर्थनं परर्वात्त- 

कालिकं मन्तव्यमित्याच।यंहक्करस्य मतम् । 
उपदेद्यसाहसचाः पचप्रबन्धेऽन्तिमे प्रकरणे जगंपो, मिथ्या- 

स्वदकष॑नारथं विकल्प विकल्पना चैक्तिः पदे बहुधा प्रायोजिषाताम् । 
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चतुर्थं प्रवचनम् 

क्लपो णिजन्तरूपमपि सोपसगंमनुपसगं वा । भपरशाङ्धरग्रन्थेषु 

पदानामेतेषां प्रयोगः कादाचित्कं एव वीक्ष्यते; बहुधाविदादि- 

ऋब्दैः सह् सामासिकः प्रयोगो विहितः । केवलं तेत्तिरीयभाष्ये 

विकत्प इति पदप्रयोगः क्लृप इति धातोः प्रयोगे पुष्कल 

मकारि । मङ्खलाचरणश्लोकादस्याद्यत्वमाचायंहक्करेण पूवम 

वौहि । माण्ड्क्यकारिकाया एकत्ववादप्रतिपादनाथंमुपस्थापित- 

स्यास्तित्वविषयकतकंस्य शद्कुराचायंस्यापरग्रनथेष्वदशंनमुप- 

देशसाहखरचयाः पचप्रबन्धे पुनरपि प्राकव्यं कि द्योतयति ? 

परावरेशस्याकल्पितत्वमजत्वमदरयत्वमक्षरत्वमेव ध्येयम् तत्र 

स्वचेतसो मायया प्रभवं भवं विकल्पयन्तो नराः सन्ततं जरां च 

मस्णं च नियान्तीति प्रतिपाद माड्क्यकारिकायःस्तकः 

खलपन्यस्यते-- 

` भवाभवत्वे तु न चेदवस्थिति | 
नचास्य चान्यस्थितिजन्मनान्यथा । 

सतो ह्यसच्वादसतश्च सतत्वतो 

न च.क्रियाकारकमित्यतोऽप्यजः ॥ 

जकूरवंदिष्टं यदि वाऽस्य कारक 

न किंच््विदन्यन्ननु नास्त्यकारकम् । 

सतोरअथशेषादसतश्च सच्च्युतौ 

तुलान्तयोयंद्रदनिश्वयन्नहि -॥ 

प्रजमिति फंदं माण्ड्क्यकारिकायां. ढाच्रिशद्रारं प्रयुक्तयु + 
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प्रवचन पारिजातः 

तेत्तिरीयभाष्येऽपि तर्कोऽयं वीक्ष्यते । नह्यन्यस्यान्यभावापत्ति- 

रुषपद्यत इति ¦ अत्र मण्ड्क्यकारिक याः श्लोका नो विस्म- 

त्तव्या यत्र प्रकृतेरन्यथाभावो न कथञ्चिद् भविष्यतीति पंक्ति- 

च्िवारं हक्षथे समायाति । वतोयाध्यायस्योनविश्चतितमे श्लोकेऽ- 

मृतं मर्त्यं न भवति, तथेव मत्यंस्य मृतत्वमित्युपपाद्य, चतुर्था- 

ध्यायस्योन्विक्ञ तभे श्लोकेऽजातं जायत इति मतस्य नि-सारतां 

दिष्क्षत्ता परात्परस्याजातिः प्रकृतिरिति निदिता ग्रन्थकृता 

सेव पंवितममुक्षोर्घारणाहदी करणार्थं पुन रावृत्यते । सप्तमद्लोक- 

स्तु तृतीयाध्यायस्य शलोकसहशः । 

गौडपादाच्छंकरमतमारभ्यते किल, परं कालं प्राप्य 

शाङ्कुरहष्टिः स्वातन्त्यमधिजगामं । विकल्प इति पदस्य 

प्रयोगस्त्यक्तः, अद्रयत्वसाधनाथं गौडपादीयस्य तकंस्य स्थनेऽ- 

न्या तकंपद्धतिरवलम्च्यते । द्रष्टुदृदयसम्बन्धपरिकल्पनाविषयकं 

प्रतिपादनवैभिन्यमपि सन्दभेऽस्मिन्नो विस्मत्तव्यम् ! आचायं- 

हक्करस्त्वत्रापि तेत्तिरीयभाष्यस्यादयत्वरं पश्यति, यतो ह्यस्मिन् 

भाष्यकारो माण्डूक्य भाष्यस्य गौडपादस्य च चिन्तनपद्धतिमनु- 

सिभिमे । भाष्यस्यास्य चाङ्कुरग्रन्थानां पौर्वापिथविमदंनाथं 

विष्टं महत्वं वियते । परर्वात्तिकालस्य चिन्तनपद्तेराश्नासोऽ 

` च्रावलोक्यते । संक्रमणकालस्य खलु रचनेयम् । 

नतु बहुशो ृष्टुहस्यसस्बन्विवे्तनाऽऽनन्दस्रूयहने- 

कानुस्युला ननिभाल्यते । दष्ट्हक्ययोः स्थाने -लिष्यद्विषयिको- 
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ग्रह्यश्राहकयोस्पि व्यवहारो बोभूयते स्म् प्राह्यप्राहुक्योः 

प्रयोगो वेदान्तश्रन्येषु बौद्ध्रन्येभ्य भमत इत्याचायंहक्करः 

शङ्कते ।! विषयविष्यिणोः घ्रयोप्नो योगच्वास्तरे सूत्र । योम- 

भ्ये द्रष्टहश्योपरक्तं॑चित्तं॑स्चर्धिमिति सूत्रं व्याह्यास्यन् 

महरष्व्यसो विषयस्य विषयिण रयोग व्यश्रात् } तत्स्वयं 

त्रं विषयत्वाद्धिषयिणा पुरषे ज्पऽऽत्मीयया वृह््याऽभिसम्ब्रद्धम \ 

तदेतन््वित्तमेव द्रष्टहष्योपर्तं विषयतिखयितिर्भासि चेतना- 

चेतनस्वरूपापन्नं विषयात्मकमप्यनिषद्यात्पकमिवाचेतचं चेतन - 

भिचं स्फटिकमणिकल्पं सर्वाधृंमित्युच्यत इति } ग्रहीतुग्रहण- 

ग्राह्याणां प्रयोगं तस्मिनेव सूत्र्वाष्ये बौद्धदारोनिकानामनु- 

करस्पनोयत्व चित्तस्य सर्वरूपाकारनिर्भासं खान्तिबीज्त्वञ्च 

दकया श्रश्यकारो व्यवधात् । "एवं ग्रहीतुयरहणग्राहुच्यस्वरूप- 

चिक्तमोदात्वयमप्येतज्जातितः प्रविभज्यते ते सम्यग्दशिनस्तेर- 
धगत पुरुषः" इति । 

मनसौ विज्ञानस्य चित्तस्य वा स्षन्दक्भेवं जगत् । माष्ड्क्य- 

क।रिकानुसारं श्राह्यगाहकवदिदं हयं चित्तस्य स्पन्दितमेव । 

सवस्तु सौपलस्भञ्च दयं लौकिकमवस्त्वनुपलम्भञ्च लौकोत्तर- 

मिति । अथ द्रयाद्वययोर्दैतादवेतयो रथं जाचायहक्कसनुसारं 

शौड्पादस्यं छृत्तितः सुगखतयास्काम्प्रते, नतु ज्ाद्ु र्ृपतिभ्यः 

करौरिकाकारस्य जते यमिदं तसः स्पन्ितम् , गृह्छग्षक- 

पम् ) हृष्टृहद्ययोनिषयविषयिणोर्वा भेदप्रहमणात्परमार्थावाप्निः 
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परमार्थोऽयमतोऽ्धयमदैतं वा वणंयितुं षायंते । शाङ्कुरकृतौ कालं 

प्राप्य द्रष्टदष्ययोर्या व्याख्योपचक्रमे, तत्र दवैतभावस्यास्य एवाथः । 

दितं तत्र जगतः प्रपञ्चस्य वा पर्यायरूपेण निष्पद्यते । उद्वेत- 
वादस्य स्थाने आचा्यंहक्करस्यानृक्लीलनानुसारमेकात्म्यवाद 

इत्यभिधानं शाङ्खरसिद्धान्तायोपपद्यतेतराम् । 
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परावरस्य परमपुरुषस्य लक्षणाभिधित्सया बहवो 

मुनयस्तं हेयोपदेयविरहितं सच्विदानन्द इत्यूचिरे । याथा- 

तथ्येन ग्रहणाभावान्नेति नेतीति व्णनमपि चिदेकरसप्रविलीन- 

मानसस्तत्वदरिंभिरकारि ! ब्रह्मण आनन्दरूपतेयं शाङ्कुर- 

कृतिषु यस्मिन् रूपे वीक्ष्यते तद् गवेषकंमंनसि निधातव्यम् । 

आपवरग्यः धर्यं पन्थानं दिदकषंयिषुणा महापुरुषेणामुनाऽनन्दतत्तवं 

सर्वत्र नो प्रत्यपादि 1 

स्पन्दितायासोपहमे सुषुप्नौ जीवोऽयमानन्दमयो भवति । 

परमार्थतस्तु चित्तमातमैव । द्रष्टृहश्यभेदावसानादानन्दस्वरूपत्व- 

प्मवाप्यते । माण्ड्क्यकारिकायां ब्रह्म भावापत्ति वणंयतो गौड- 

.पीद्स्य शब्दान् विपश्चितः सन्दर्भेऽस्मिन्ननुशीलयेयुः । यदा चित्त 



प्रवचन"पारिजातः 

न लीयते, न च पुनः विक्षिप्यते, यदेदमनिङ्खनं सञ्जायते, 

अनाभासत्वच्च सम्पद्यते, तदेव ब्रह्मणो निष्पत्तिभंवति । 

उत्तममिद' सु्मकथ्यमस्ति, उतिर्वाणमस्ति, सवंज्ञमस्ति, 

अजमस्ति। भष्ये भगवान् भाष्यकारः सुखमिद" योगिप्रत्यक्च- 

मेवेत्यसुसूचत् । 

तैत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्माण आनन्दरूपता सोत्साहभूषिंभि- 

द॑शंयाञ्चक्र इति विदुषां विदितमेव । आचायंहुक्करस्य 

हशवृपनिषदोऽस्याः शाङ्करभाष्यं ग्रन्थकतुंः तीनां पौ्वापयं- 

विमरंनाथंमञ्जसोपयुज्यते । भूरिवष्मंणः प्राच्यदरशनस्य पौ्वा- 

पयंविमशंस्यासौक्यं कृच्छुसाध्यत्वञ्च कः खलु सुधीः प्रत्या- 

ख्यास्यंत्ति । 

मण्ड्क्योपनिषदि सुषुिकालिकमानन्द वणंयता श्रुति- 

कारेण अ नन्दमय इति पद प्रयुयुजे ।! अत्र आनन्दमय इति 

पद व्पराचिल्वासुरभाष्यकार आनन्द्रायो नानन्द एर्वेति व्यास्यां 

चक्रे । जानन्द्यस्य स्पष्टीकरदछय्मिद -पूरातनवेदान्तपरभ्पया- 

मनुसरति । ब्रह्मसूत्ेऽपि सूत्रितमस्ति-- विक्रारब्दानेति त्रन्न, 

प्राचुर्यात् । आनन्दभय इति पद्दमानद्छपरचुर इति पदान्त ति- 

भिन्तम् 1 किञ्च तेत्तिरैधोपनिषद श्राकन्दमय जामन्दप्रन्ुरो 

वाऽऽतवेदिनो द्ाश्चकल्स -आत्मत एत्र विन्ञेषशं प्रतिजक्तिरे; 

वा ङ्राचचा्यस्तु -मण्डूु्योपनिषद्र अलस्दमग्रनात्मस्नं "तती, 

वस्थामुपगतमिति वर्णयाञ्चक्रे ! तेत्तिरीयोपनिषदो श्छष्ये न्य 
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कारः परम्परा किञ्चिच्यक्तवाऽन्यामेव विचारसरणिमधि- 

रिधिय इत्याचायंहुक्करस्य मतम् । न केवलमत्रैव, अमुष्य 

विचारानुसारं ब्रह्मसू त्रभाष्येऽपि परम्परा निर्वाह्य भाष्यकारेण 

तेत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये निर्दिष्टं स्वमतं प्रकटितम् । आनन्द 

मय इत्यत्र मयडिति प्रत्ययो विकारं चयोतयत्ति 1 कार्यात्माऽसो, 

न तु स्वयंज्योति । कायंपतित एवानन्दमयो न पर एवात्मा, 

आनन्द इति विद्याकमंणोः फलम्, तदविकारा आनन्दमयः 

इति । माण्ड्क्यभाष्यतेत्तिरीयोपनिषद्भाष्यमच्र भिन्नम् । 

ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यं तेत्तिरीयोपनिष द्भाष्यञ्च आनन्दमय इति 
पदव्याख्यानमधिकृत्य समाने 1 

तेत्तिरीयोपनिषदि यत्र ब्रह्मण आनन्द इति चच्यंत, 
भाष्यकारो माण्डूक्य भाष्यादन्यग्रन्येभ्यश्च कतिपयस्थरेषु भिन्ना 

विचारसरणि गृहीतवान् । यतो ह्यत्र विषयविषयिणो. प्रसद्ध. 

समाप्यत ! "निरस्ते त्वविद्याकृते विषयविषयिविभगे विद्या 

स्वाभाविकः परिपूणं एक आनन्दोऽेतो भवति, स एष परमानन्दः 

स्वाभाविकोऽ्धैतत्वादानन्दानन्दिनोश्वाविभागोऽ् । किञ्च, 
"अभिन्नः स्वाभाविक आनन्दः परमात्मेवं न विषयविषयि- 

सम्बन्धजनितः ।' अपरञ्च, तं ब्रह्मण आनन्द “"सवेषणा- 

विनिर्मुक्तस्यात्मभूतं विषय विषयिसम्बन्धविनिमुक्तं स्वाभाविक 

नित्यमविभक्तं परमानन्दः ब्रह्मणो विद्वान्" “न विभेति 

कुतश्चन" इति । 
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आचायंहक्कर्य हष्टतूषदेयसाहख चाः पयप्रबन्धः स्तुति 
श्ोकाच्छी ङ्कुरगरन्थेषु प्राथशिकेषु मन्तुं शक्यते । तत्रापि 
लोकेऽस्मिन् श्रतेरस्थो व्याइूतः-- 

यस्मादुभीताः परावत्तन्ते वाङ्मनःपावकादयः । 

तदात्मानन्दतत््वज्ञो न विभेति कुतश्चन ॥ 

सप्दशप्रकरणस्य लोकोऽयम् ।! तन्नैवान्यस्मिन् श्लोके 

भ्रपत्मा सच्िन्मा् इति निगद्यते, आनन्द इति पद समुपेक्षय । 

एकवृदशप्रकर्णे द्वादशप्रकरणे च एवमेवात्मस्वरूपं प्रतिक्ञातुं 
रस्थकृरता आनन्द इति पदमृपौहिष । 

मनोवत्तं मनश्चैव स्वप्नवज्जग्रतीक्षितुः । 

सम्प्रसादे इयासत्त्वाच्विन्मात्रः सववंगोऽव्ययः ॥। 
तदनु भ्रबोधात् स्वप्नो विविधव्यवहारहेतोः सत्योऽव~ 

भ्राखते तथेवात्मवेदनास्राक् प्रत्यक्षादेर्जाग्रस्रमाणत्वमिति 
प्रतिवाद षष्ठे श्लोकृ आत्मनो भूतदोषविवजिंतत्वं विशदीकृत्य 

तस्य स्वह्पं निरचेषीत्- 

नामरूपक्रिय्राभ्योऽन्यो नित्यमुक्त स्वरूपवान् । 
अहमात्मा पर ब्रह्य चिन्मात्रं सदद्वयः ॥ 

एुज्मेवोपदेश्यसाहखथाः पच प्रन्धेऽचशुष्रकरणस्यारम्भेऽ- 
चशुष्दश्नोत्रत््रादवर ्रत्वादमनस्त्वादृदृष्टिश्रुतिवक्तिमतीनामनस्तित्वं 
निव द्वितीये लोके चित्मात्रज्योतिरिति पदं भरयुयुजे ¦ 

पराय्चः शषद्कुराचायं आत्मस्वख्पवर्णनार्थं चिन्मात्र. रति 
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पदं व्यवाहार्षीत् । माण्ड्क्यभाष्यं तेत्तिरीयभाष्यञ्च विहाय 

प्वृत्तिरिथमादक्षद्कुराचायंस्य कृतिषु दरीदृश्यते । सर्वेषा 

रा द्धुरग्रन्थाना वेदान्तविज्ञानं रिरक्षिषोरीडयकमण आद्य- 

श ङुरस्य कृतीनामन्तःपातिप्वं न सद्धच्छत इत्यनवद्यम् । 

आत्मनः सदादिशब्दवाच्यत्वमपि भगवान् भाष्यकारो 

नाचीकमत । कृत इति वचेत्तव्रोक्तं॑ भगवद्गीताभाष्ये--'न तु 

बरहा जातिमत्, अतो न सदादिश्शब्दवाच्यम् 1 तत्रैव द्ितीया- 

ध्यायस्य षोड शलोकं व्याख्यास्यमानोऽसौ सदिति पदमित्थ 

निरूपयाञ्चक्र--यद्विषया , बुद्धिनं भ्यभिचरति तत्सत् । 

दशोपनिषद्भष्ये सदिति पदं सर्वा हि कायंकारणादिविक्रिया 

नित्यचेतन्यात्मस्वरूपे सर्वास्पदभूते सत्येव भवन्तीति व्य।ख्यात- 

वान् । अध्यात्मपटलविवरणे न हि ब्रह्मणोऽभिव्यक्तिनिमित्तत्व- 

व्यतिरेकेण कस्थ्चिदाधा रत्वसम्भव इति शब्दैव्रंह्यणः स्वरूपं 

प्रत्यपादि । न केवलमानन्दरू पत।मेव।धिकृत्य ब्रह्मण. स्वरूप- 

योतकं सदिति पद प्रत्यपि तावच्छद्ुरस्य महामतेर्धौनिं 

उदसहिष्ट इति कि नि्हुतुकम् ? मैवम् । आचायंहक्करस्थ मते 

भाष्यकारस्य प्राक्कालिकादयोगमतावलम्बित्वात् । धातञ्जल- 

योगसूत्रस्यान्तिम सूत्रं पुरूषाथंसून्याना गुणाना प्रतिप्रसव. 

कैवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरित्यत्रासौ निद्राति । 

ब्रह्मणः सत्स्वरूपता मानन्दस्वरूपताञ्च समुपेक्ष्य भगवता 

ऋर्यक(रेण -तत्य ,चिन्मात्रतेव अञ्जसा निदिदिदो । सहेतुक- / (र 
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मिदम् । आनन्दरूपतान्त्वसौ समुपेक्षतेतराम् । परावरस्य 

फेक्यमुदिक्य तत्त्वाथिनो न मुह्धेयुरिति हेतोः । वृहदारण्यकोप- 

निषदो विज्ञानमानन्दं ब्रह्य इत्यस्य व्याख्याने भगवान् नभाष्य- 

कार आनन्द इति पदं स्पष्टीकर्व॑न् स्वमतं प्रख्यापयाञ्चक्र-- 

न विषयविज्ञानवद् दुःखानुविद्धं किं तहि प्रसन्नं शिवसतुल- 

मनायासं नित्यतु्तमेकरसमिति । आनन्दानुभूति परत्यादिक्षता 

तदनु तक्य॑ते--जलाशय इवोदकाञ्जलिः क्षिप्तो न पृथक्त्वेन 

व्यवतिष्ठते आनन्दात्मकव्रहाविज्ञानाय } तदा मुक्त आनन्दात्मक- 

कमात्मानं वेदयते इत्येतदनथंकं वाक्यमिति । स्वानन्दं 

ब्रह्यानुभवतीत्यपि खलु निगदितुं नो शक्यते ! तत्रैव पुनरपि 

प्र्तिषा्यमसंव्यवहितं विल्लदीक्रियते-- ब्रह्मणश्च ॒ निरन्त 

रात्मानन्दविज्ञाने विज्ञानाविज्ञानकल्पनानथंक्यम् । निरन्तर 

चेदयत्मानन्दविषयं दब्रह्यण्े विज्ञानं, तदेव तस्य स्वभाव 

इत्यात्मानन्द' विजानातीति कल्पनानुपपन्नेति । 

ननु असनुभृत्तमरणघमकस्य धाम्ना स्वेन सदा निरस्त- 

कुहकस्थ तस्य ॒स्वरूपाभ्यु पपत्तिनेतिनेतीतिशब्देरेव । भाष्य 

कारस्य कृतिषु यल्लभ्यते तत् काव्यन्ञाश्चनिनोदेन कालो. 

गच्छति धीमतामिति नीकिचाघोपदेशानुसारि । ऋषिभिरदार्श- 

निकंर्वाऽऽम्नातं मतं धिषणां खलु प्रेरयति । 
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सास्यशाक्चस्य महत्त्षमविसंत्रादितं, शाच्स्य पुरातनंर्त्वाद् 

दुःखत्रयाभिघाताच्च सांस्यपदं महाभारते पुराणादिषु च बहुत 

व्यवहृतम् । भगवतो गीतायान्तु सास्ययोगयोः संमानंफलंत्वं 
स्पष्टीकृतम् । बाला एव सांख्ययोगौ पृथगिति प्रवदन्ति; यः 

सांख्यं योगं चैकं पश्यति स पश्यति; यत्स्थानं सास्य: प्राप्यते 

तद् योगेनाप्यधिगम्यते" इति ब्रुवता भगवता वसुदेवेन सांख्य- 

साधनपद्तेरगौ रवं व्याहतम् । पश्चविक्षतितच्वज्ञस्य मोक्षस्थौ- 
. परिहायंत्वमुदिश्य कथितमस्ति-स यत्र कूवाश्रमे रतोऽपि 
जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते ! श्चाच्लस्यास्य समुद्भवः कुत्र 

जातो भारतवर्षस्य कस्मिन् जनपदे ? अस्थ प्रथभोपदेष्यंको 

बभूव ? कपिलासुरिपञ्चदिखादीनां सास्योपदेष्टणां कालः 
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कतमः ? ततानुदिक्य प्रचलितानां जनश्वतीनामेतिहासिकत्वं 

कियत् ? एवंभूतानां प्रश्नानां समुद्धवोऽमूसन्धातृणां चेतसि 

स्वाभाविकः । ऊनविश्चतिशतक एव शमंण्यदेश्षीयो विपद् 

गार्वेः सांख्यराश्चपरकान् निबन्धान् विरचय्येत्थंभृतान् वहुविध- 

प्रशनानुत्तरितुश्च चेष्टे । तस्य निष्कर्षाणां दोषावहत्वं गुवधंञ्चो- 

दिश्य परर्वात्तिगवेषकैरपि निबन्धा अलेखिषत । सांख्य मतं 

ब्राह्मणमन्राह्मणं वेति समस्यापि समुत्थापिता । 

। सांख्यमतोत्पत्तिर्नौ द मत।त्प्राक्तनेत्यत्र संदायावकाश्ो नास्ति । 

बहवो विह्टंसः साश्ययीगेभ्यो बौदधुदशंनोत्पत्तिसिद्धान्तमपि स्वी- 

क्वंन्ति ! सन्दभेऽस्मिन् शरम॑ण्यदेशीयविदूषो याकोनैः सांख्य 

योगेभ्यो बौँढमतोद्धव इति निबन्धौ द्रष्टव्यः 1 ऊनविशति- 

शतकस्यान्तिमचरणे निबन्धोऽयं प्रकादाता्माप । इयोबंहुविध- 

सास्यमवलोक्यः गार्बेरुकि बौद्ध सतस्य से द्धान्तिकिस्वरूपो्ध वहेतु 

सांख्यमते स्थापयति । फरम्परागतमान्यलेयः स्वीका. } 

अ रम्भिकधुतिषु सांस्यमतस्याद्शंनं निभाल्य॒गार्बेस्तस्य 

पश्ादुमृतत्वर्िषद्धाल्वमद्गीकसेति ! पुरातनश्रुतीनां सर्वस्य 

सिद्धान्तपरिहारार्थं सख्यश्च स्त्रं प्रादुबंभूवेति तस्य मतम् । 

एको देवः स्वंभूतेषु गृढोऽस्ति, स सर्वव्यापी, सर्वभूतान्तरार्त्मा 

वित इत्युपदेखनिराजृतेरात्मबहृत्वस्यात्मनः प्रतिदेहभिन्नत्वस्य 

सिद्धान्तस्थपना्थं थः प्रयासो बभूव. स, एव साश्याख्यः । 

मोक्षमूजलस्मतन्तु, मिप् ¦ नीलक्रण्ड्ाद्िमहोदयवत् । 

( ३१ 
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श्रतीनामुपदेलानां संख्यानं ज्ञानिभिरकारि । संख्यानेऽस्मिन् 

विचिष्टशेली प्रयुक्ता । अभिन्यक्तेरभिनवः प्रयोगो विहितः \ 

कालक्रमादर्थो विस्मृतः । नवा व्याख्याः प्रादुम्'ता अभिनवा्थ- 

संयुक्ताः । अ्थंपरिवत्तंन।दस्मात् सांस्यमतं प्रकटितम् । सुसम्क्ड- 

शाश्खरूपन्तु विलम्बेनैव प्राप्तम् । 

दवेताश्वतरश्रुतिस्त्वत्र स्मतंभ्य। ।! भगवद्गीताऽपि } 

योरेव वेदान्तोपदेरः सांख्योपदेराश्च दरींहश्येते । अत्र प्रचीन 

शरुतीनामेव सिद्धान्ताः सन्ति । ब्रह्यात्मेक्यञ्जगतश्च माया- 

मयत्वम् । 

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्ययेति । 
मयि स्व॑मिद' श्रोतं सूत्रे मणिगणा इवेति । 

मार्बैरत्र भिन्नहष्टिः । वैदिकसंहितासु, ब्राह्मणेषु, आरण्य 

केषु, प्राक्तनोपनिषत्सु वा सांख्य दर्शनस्य विश्चिष्टसिद्धान्ताना 

मस्य हष्टावदर्शनमेव । कठमेजीश्वेताश्वतरप्ररनगभंचूलिका- 

दिषु सांख्यसिद्धान्ताः प्रस्फुटिताः । सांख्यदाक्चसमृदधवात्पश्चा- 

दिमाः श्रुतयः प्रादुबमूवुरिति निष्कर्षोऽप्यबृद्धिसं मतः । वि{भन्न - 

स्तरीय: सांख्योपदेशाः विभिन्नाः साख्यसंज्ञा दीघंकालं 

यावद्भारतीयज्राह्यणानां बौद्धिकस्वत्वरूपेण तस्थु; । विलम्बा 

देव॒ निश्चितमतस्यः पल्लवनं संबभूव । अत्र याकोबेमंतर्म्पि 

्रष्टव्यम् । गार्यस्तु सांस्यददाननिमितेः प्रागेव ब्राह्मणनां -स। हित्ये 
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सांख्यशवतस्य सम्यगृरूपावस्थिति लेभे । सिद्ान्तस्येक्यमिदं 

व्यक्तिविशेषस्य मेधायां समत्पन्नं, न तु क्रमसः । 
श्रुतिषु यत्र सांख्यमतं निभात्यते, तत्रेदं सांख्यदश्ने- 

प्रतिपादकरूपं नाङ्खीकुस्ते । भ्रंशत एवेदं, वेदान्तसिद्धान्त- 

समन्वयार्थमेव । श्रुतिष्वासु यत्सांख्यं ह्यते, तस्य ॒पथाद्- 

वतिनां ग्रन्थानां सां्यदरनिन साम्यं नास्ति । मेच्युपनिषदः 

षष्ठाध्यायस्य दशमरलोकादिद  स्प्रोभवति । 

ससभ्रसंस्कृतवाड्मये रशस्यशाष्प्रणेतरूपेण महषः 

कपिलः स्मयते । क आसीदसौ महामनाः ? मह्यभारते रामा- 

यणे पुराणेषु च बहुधा कपिलसंज्ञकस्य ऋषेवंणंनं लभ्यते । 
मोक्षमृलरस्तु कपिलस्यैतिहासिकतां प्रति सन्दिहान आसीत् 1 

भारतीयपरस्परायां महर्षिरसौ सदेव सांश्यदरोनोदुभावकषू्पेण 

निगदितः! गर्बेरपि परम्परपतां मान्यतामिमां न विरुणद्धि । 

सनकः सनन्दनः सनातनः आपुरिः कपिलो वोढुः पश्वक्षिख- 

श्चेति ब्रह्मणः पुत्राः सप्र महषंयो निगदिताः । गौडपादः 

स्वभाष्ये कपिलस्य सांख्यशाद्वोपदेष्टत्वं वयति । कपिलस्य 

सहोत्पन्नानि धर्मो ज्ञानं वेराग्यसेश्वयंश्च । देश्वयंपदप्रयोगोभ्यं 

कि िदिदाति ? धर्म॑ज्ञानवेराग्याणामवस्थितिस्तु स्वाभाविकी ) 

आसुरिः कपिलस्य सगोत्रो ब्राह्मणः । तस्मै जिज्ञासमानाय 

कपिलो दुःखापनोदकं ज्ञानमुवाच । अन्धे तमसि मज्जज्जगदव- 

लौक्य संसारपारम्पर्येण सत्कारुण्य इति केपिलर्थिं शब्दान् 

३६ 
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व्यवहूत्य गन्थकारो सहषंमंहिमानं स्पष्टीकुरुते । श्रसावेव 

परमर्षिः सांश्यसूत्राणि प्रणिनायेति प्राचां मतं पाश्चात्यदेक्ञीयाः 

संस्कृतज्ञाः नाद्रियन्ते । महाभारते मोक्षधर्मेषु कपिलासुरिषञ्च- 

शिखानां यानि मतानि वणितानि तानि परिणतसांख्यदशंन- 

प्रक्रियया बहूुष्वंषु भिन्नानि । सांख्यसप्तति-हिरण्यसप्नति- 

कनकसप्रति-सुवणंसप्रतीत्यपरनामघेयायाः सांख्यकारिकायाः 
माठरवृत्तौ परमर्षिः कपिल आरम्भे वण्यते । असौ भगवान् 

महुषिः सांसिद्धिकधमज्ञानवैराग्ये्वयंसम्पन्न आसीत् । भगवतः 

पुराणपुरुषस्यावतारञ्च । अवतरगस्य हेतुरासीज्जगदनुजिघक्षा 

न तु कृमफलभोगो वासनाविजुम्भितः । दुिकिल्स्यस्य संसार- 

व्याधेरपनोदनार्थं सम्यगौषधेनेव अविद्यातिमिरविनादाकप्रदीपे- 
नावबोधेन स सम्पन्न भ्रासीत् । दुःखाकूलं जगदवलोक्य परमषे- 

रस्य कारुण्यमुदपादि । तदनु महायोगी मनसि चिन्तामापेदे । 

कथमस्य वराकस्यान्धे तमसि वर्तमानस्य जगत उद्धारः कायः । 

आसुरि प्रति ब्रह्मोपदेदविद्यया अतन्द्रितो भूत्वा वाचमिव्युवाच- 

भो भो आसुरे ३ रमसे गृहस्थधर्मण । स तमुवाच-रमे भोः स 

एवमुक्तो मुनिरीषन्निष्पन्नविवेकवेराग्योऽयमिति व्यवस्य 
निगेम्य भूयोऽपि द्वितीये वषंसहस्रे पुणे प्रत्यागत्य तथैवाभ्युवाच- 

भो भो आभुरे ३ रमसे गृहस्थधमंण । स तमुवाच--रमे भोः । 
अथासौ महायोगीन्द्रस्तथैव निर्गम्य तृतीये वषंसहसरे सम्पूर्णे 

अभ्येत्योवाच्रु-भो भो आसुरे ३ रमसे गृहस्थधर्मे । स तमु - 
॥ 

४.3 लः 
# 

५.१.१५ 



प्रवचन"पारिजातः 

वाच- न रमे भोः । अथ स भगवतोक्तः कथम् ? पुनराह् श्रासुरिः- 

दुःखत्रयाभिधातात् । इत्थं सांख्यदशंनस्योत्पत्तिहेतुर्दशितः । 

बौद्धसाहित्ये कपिलः कपिलवस्तुना सम्बद्धः । सम्बन्धोभयं 

कि निर्थंकः ? नैव । बौद्धमते साख्यसिदाम्तबाहुल्यमस्य 

साथंकत्वं निदिशति ¦ कपिलस्योषदेशेषु बौद्धमतस्य प्रभावो 

नावलोक्यतेऽतः चखिस्तात. तावत षटश्चतकपुवंतनोऽयम् । तेन 

रचितं किञ्न्विदपि नावरिष्टमिति गबेंमंन्यते । तत्त्तसमासाख्यं 

सांख्यसूत्न्त्व्वाचीनम् । परमर्षिणा कथिदपि गृन्थो विरचित 
आसीद्त्राप्यसौ सन्दिहानः । 

गार्बेः कपिलष्यौतिहासिकताभासुरेरेतिहासिकतयाऽप्यधिकं 

सबलं मन्यते । कं आसीदसावासुरिः ? चातपथब्राह्मणे यज्ञोप- 

देष्टा आसुरिरेक आसीत् । कपिलशिष्येणासावसम्बद्ध इति 

स्पष्टम् । पञ्चशिखस्य उपदेलास्तु खण्डशः सांस्ययोगसाहित्येषु 

समृपलभ्यन्ते ! हालस्तान् संकलयामास ! आचायं रोथस्याभि- 

तन्दनगन्थे गाबेः तेषामनुवादं प्रकाशितवान् । इमे पञ्च- 

शिखस्य न केवलसैतिहासिकत्वं तस्य गन्थम्रणेतृत्वमपि प्रमाप - 

यन्ति ! सांख्यकारिकायाः सप्तुतितमे श्लोके पञ्चशिखस्य कार्यं 

भणितम् । पञ्चविशतितच्वानां गुह्यं पुरुषाथंज्ञानं कपिलषिणा 
समाख्यातम् । ज्ञनेऽस्मिन् वेकारिकाणां स्थित्युत्पत्तिप्रलया- 

थिन्त्यन्ते । मुनिरेतदगृचं पवित्रमनुकम्पया आसुर्ये दत्तवान् । 
अरासुरिः पञ्च शिलाय । पञ्चशिखेन तन्त्रं बहुधा कृतम् । 

४1 



संपसमं षवचनम् 

सांस्यदाच्चस्याद्याचार्याणां कालविनिणंयस्य दुःसःध्यत्वं 

बहुभिः परिलक्षितम् । पञ्चकिखो न केवलमीश्वरकुष्णस्य 

सांख्यसपत्याख्ये ग्रन्थ एव॒ महाभारतेऽप्यासुरेः शक्षिष्यरूपेण 

निदिश्यते 1 कपिलासुरिपञ्चशिखादीनामेतिद्टासिकत्वे सति 

पञ््वरिखस्य सुगतसमकालिकत्वं सुगतपुवंवत्तित्वं वा स्वीकार्य 

स्यात् । गार्बेस्तु पञ्चशशिखाथंमेव विधप्राक्तनत्वं स्वीकर्ततु' नोत्सेह 
सांख्यसूत्रे पञ्चमाध्याये नैयायिकानां व्याप्तेः पञ्चिखपरि- 

भाषा लभ्यते । न्यायश्ाक्नीयपदानामीहदी प्राक्तनता नास्ति 

गवेषणासाघ्या । अनेन हेतुनाऽचार्यो गार्बेः पञ्चशिखं चिस्तस्य 

प्रथमदातके स्थापयति । । 

सनन्दनाचायंमृदिश्य सांख्यसूत्रे केवलमेक एव ब्दः 



प्रव्चन-पारिजातः 

श्रयुक्तः षष्ठाध्याधे ऊनसपतिततमे सूत्रे! गौडपादस्य सांख्यकारिका- 

भाष्ये ब्रह्मणः पुत्रहूपेणासौ स्मृतः । आचायारः सनातनस्य 

ब।धाथाभैतिहासिकत्वं प्रति उत्साहं दशयामास । बोधुः पुरातन- 

सांख्योपदेश्केषु सततं स्मयते ऋषितपंणेषु । बहुधाऽसुरिषञ्च ` 

शिखयोमंध्ये । वेवर आशङ्खते, बुद्ध एव बौदढसिद्धान्तविरोचि- 
भिर््ाहमणेबोषूर्बर्धा वाऽकारि । अभ्यूहोऽयं विचित्रः । गर्बे- 

रप्यन्नासहमति प्रकटीचकार । पौराणिकसाहित्येऽपराण्यपि 

साख्योपदेष्टरणां नामानि ह श्यन्ते । 

विन्ध्यवासिनं मारः प्रथमश्त्के स्थापयति । विन्भ्यवास- 

कोऽप्यसौ कथ्यते । योगूच्रस्य भोजराजभाष्येऽमूष्योद्धरणद्रय - 

मव शिष्टम् । चतुर्थाध्याये द्ःविश्षतितमे सूत्रे । विन्ध्यवासकोऽसौ 

विन्ध्यकवास इति स्मयते चीनीयभाषोपनिबदबौद्धग्रन्थे \ 

तत्रासौ साख्यचाक्चस्याधिक्!रिविपश्चिदृरूपेण निदिष्टो भवति । 

वत्रस्थवर्णनानुस्तारं विन्ध्यवासिना सांह्भसिद्धान्तेषु परवतं- 
नान्यकारिषत बौडढाचर्यैः शाख्रा्थंहेतोः । शाक्ञा्थेषु श्रगरुष्य 

साफल्यमपि निद्छ्यिते । परं सास्यश्चास्तरेऽमूना परिवत्तनमानीत्र- 

मिदमन्रदधिग्राह्यम् । परम्परागतसांख्योपदेल्ानां युमानृदकूलं 

त्रयं संघटनं वाऽसौ कृतव्यनित्युपफत्तिस्तु स्वीकार्या परं 

सिदान्तपरिव्॑नं व्रिधायासावनिद्रष्टनामा स्थातुं कषक्रेति 

लकंस्तु नास्ति प्रसन्नः! 

` ज्मगपनो सीषत्यश्च सास्यक्षाकस्पर पराता 

{ ३७ 



सप्तमं प्रवचनम् 

स्मर्येते । तौ सांख्यसंविलष्टयोगमतस्याप्याचा्यो । वारषगिण्य- 

स्योद्धरणे व्यासस्य योगभाष्ये तृतीयाध्याये सांख्यतत्त्वकौमु- 

दाश्च लभ्येते । जैगीषव्यो महाभारतस्य हरिवंचस्य च वर्णना- 

नुसारं योगोपदेष्टा बभूव । व्यासस्य योगभाष्यस्य द्वितीया- 

ध्यायस्य वर्णनां प्रत्यप्यत्राचायंगार्बेरनुसन्धातृणां ध्यानं 
कषति । महाभारते तावुत्लिखितौ विद्येते, हेतुनानेन तयोः 

पुरातनत्वमसन्दिग्धं स्यात् । 

साख्याचार्याणामेतेषां मनननिदिध्यासनप्रसूतसिद्धान्तानां 

परिणतिप्रभावो भारत्रीयवाङ्मये नानाविधस्पेण समायातः \ 

उत्तरमीमांसाप्रभावस्य बलवत्ताऽविसंवादिता । हैतुमद्धिवि- 

निशितैनब्रह्यसूत्रपदैर्भारतीयचिन्तनाया दिग् निर्धारिता । परं 

सांखयशाच्चस्यापि कतिपयचिक्षा भारतीयचिन्तनसरण्यामोत- 

प्रोतभावेन संमिलिता विद्यन्ते । प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाच- 

्रवृत्तिनियमार्था गणा बहुसंख्यकैरूपदेष्ट्भिः स्वीकृताः । प्रीत्या- 

त्मकः सत्त्वगुणः । अग्रीत्यात्मको रजोगुणः । विषादाटमकस्त- 

मोगरुणः । भगवतो गीतायामपि सांख्यगुणानां वर्णनं हश्यते । 

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा ज्ञानी न सज्जते, प्रकृतेगुणैः 

संमूढा गुणकमंसु सज्जन्त इत्यक्त्वा भगवान् वासुदेवोऽपि 
त्रिगुणात्मिकां प्रकृति सांख्य्याञ्चवदेव उदाजहार 1 दुरत्ययां 
मायामप्यसौ लीलामानुषदेहधूक् गुरमयीं निजगाद । गुणाना- 

मेतेषमन्योन्यवृत्तिमुददश्य सांख्यसघ्रतेर्माठरवृत्तौ महाङृष्णस्य 



प्रववन-पारिंजातः 

जलतपंणो देवानां प्रथितानां पुरातनसांस्योपदेष्ट्णाञ्च 
नामानि श्रद्धालुभिः स्मयन्त । ऋऋषीणामेषां प्रभवः स्पष्टः ! 

स्मृतिष्वपि सांश्यसिद्धान्तानां पदमौरवं परिस्पुटम् । पुरातन- 

तमसांख्यमतप्रतिपादिकाः कृत्यस्तु दैवयोगादहष्ठिगोचरत्व- 

मापन्नाः । कतिपयकृतीनां केवलं नामान्युपलभ्यन्ते । पञ्च- 

शिखस्य कृतिः क्व गता ? न कोऽपि जानीते कथं कुत्र कालेन 
कवलिता । षष्टितन्त्रस्य सांख्यकारिकायासुल्लेखो प्रन्थकारेणा- 

कारि । ढासपतितमा कारिका द्रष्टव्या । सप्तत्यां येऽर्थास्ति 

कृत्स्नस्य षषितन््रस्यार्थाः । आख्यायिकाविरहिताः परवाद- 

विवजिताञ्च 1 जेनग्रन्थेष्वपि षष्टितन्तस्योतल्लेखो मुनिभिरकारि ¦ 

व्यासस्य योगभाष्ये चतुर्थाध्याये षष्टितन्त्रादुद्धरणं विद्यते, 

वाचस्पतिमिश्रविहितटीकानुसारम् । सांख्यसपतेर्गोडपादभाष्येऽपि 

षष्टितन्त्रादुद्धतम् । पुरुषोऽस्तीति प्रतिपादयन् ईरवरृष्णो 
हेतून् संचिनोति । संघातपरार्थत्वादिति प्रथमः । त्रिगुणादि- 

विपयंयादिति द्वितीयः । मधिष्ठानादिति वतीयः । मौडपादो 

विवृणोति-- यथेह लङघनप्लवनधावनसमर्थरश्वेयुक्तो रथः 

सारथिनाऽधिष्ठितः प्रवत्तते तथाऽत्माधि्षनाच्छरीरमिति । तथा 

चोक्तं षष्टितन्त्रे-- पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं वत्ते । 

साख्यसप्ततिरेव सांख्यदशंनस्योपलब्धपृस्तकेषु पुरातनतम- 
मित्यघूना स्वे मन्वते । षष्ठरातकस्य मध्यभागे चीनीयभाषाया- 

मस्यानुवादोऽकारि । अतः पञ्चमश्चतके अस्य ̀ विद्यमानता 

{ -इ६ 



सप्तम प्रवचनम् 

स्थिरीभवति । विद्यमानतायास्तात्पयं प्रणयनं नास्ति 1 भाष्य 

कारं गोडपादमाचार्यो गार्बः सक्ठमशतकेऽष्टमरतकस्यारस्भे वा 

स्थापयति । वाचस्पतिमिश्चस्य सांख्यतत्वकौमुदी सांख्याध्ये 

तन्निरभारते समनोयोगमधीयते । गार्बेमतानुसारं वाचस्पति- 

मिश्रस्य कालो द्वादररातकस्य प्रथमभागे भवितुमर्हति । 

कारिकानुसारिणी स्वतन्त्रा सांख्यमतप्रतिपादिका कृतिरासीढ् 
राजवात्तिकः । एकाददाशतकस्य पूर्वाद्धं सुप्रथितो लेखकोऽ- 

लबरूनी भारतगुदिश्य ग्रन्थं रचयामास । साख्यमतप्रतिपत््यथ॑- 

मभुना गौडपादस्य कृतिरपुाठि । सांख्यविषयका या उपमाः 

सांख्यसाहित्येऽन्यत्र नावलोक्यन्तं ता गौडपादभाष्येऽलबरूनी- 

वणम च लन्ध्वा गार्बर्गोडाभिधानाद् गौडपादमूहते । 

सांख्यमतस्य लघ्वाकारां कृति तत्तवसमासाभिधामसौ 

षोडरारातकस्य मध्यभागे स्थापयति । सांख्यसू्ं ज्ञानाभिलाषिभिः 

सांख्यसिद्धान्तानां प्राचीनतमा कृतिरमन्यते स्म । विदुषा हान 

मम्यतेयं तिरस्छृता । सांख्यकारिका सांख्यसून्नेष्वनुक्रियते । 

पुरातनग्रन्थकरैरपि सांख्यसुत्राण्यनिर्दिष्टानि । चतुदरशश्चतक- 

स्थेन सव॑दरंनसंग्रहकारेण माधवाचाये णाप्यन्यन्न सूत्रग्रन्था 

निर्दिष्टाः सांख्यमतमतिरिच्य । अनिरुद्धः प्रञ्चद्द्यश्चतकस्य 

समीपे सृ्णां टीकां विदधे, इत्याचार्यो गा्वेमू मिकायां सक्ष 

भिदु चिनेषटे 4 योगसुतराविषयकं -याकोबेमंदन्तु भिन्वम् । 



प्रवचन-पारिजातः 

योगसुत्रस्य साम्प्रतिकं रूपन्तु नास्त्यतिपुरातनं, परन्तच्र 
संकलितायाः सामग्याः पुरातनत्वं प्रत्याख्यातुं यत्नोऽनुपपन्नः । 
साख्यसू्रेषु बौद्धादिमतानि प्रत्याख्यातुं यत्यते । चतुद॑ंशशतकस्य 
तौ प्रयत्नस्यास्य वैयर्थ्यं स्पुटम् । 



अश्मः. प्रवचनम् 

साख्यमतस्य पुराकालिकवृत्तमुदिश्य जमंनदेशीयविद्रासौ 
गोल्डनवेर्गो, यीरुसमाजी गवेषको दालमानश्वापि गवेषयाञ्च- 
क्रतुः । विशशतकस्य प्रभात एव दालमान एतष्टिषयकं भ्रन्थं 
प्रणिनाय । वलिननगरात प्रकाशिता कृतिरियं गवेषकस्य 
श्रमश्चीलतां भृशं परिचाययति । प्राप्ताेषानथंस्य पुरुषस्य 

विभिन्नचित्तवृत्तिभिः समाङृष्यमाणस्य हू दयग्रन्थिः कथं भिद्येत, 

सवसंरायोच्छेदः कथं भवेदिति प्रदनमूत्तरितुं पुराकालिके भारते 

या चेष्टा बभूव, सेव कालं प्राप्य सांख्याव्यां लेमे । निःश्रेय- 
साथिभिः सेव्यमानस्य सांख्यमतस्योदयकालिकं रूप महा- 

भारतस्य दाशंनिकप्रसद्खेषु ग्रन्थकार उदीरयामास 1 भगवद्गीता 

द्रष्टव्या, मोक्षैधमंञ्च । महाभारतस्य सांख्ये ईंष्वरकृष्णादीनां 
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सांख्ये चाद्भुतं साम्यम् । वैषम्य कादाचित्कमेव । परिशुदधान्तः- 

करणग्राह्यस्थ जगदीक््वरस्य विश्वयोनित्वं विद्याविचयेदितृत्वन्तु 

महाभारतस्य सांख्ये निगदितम् । तदास्तिक्यबुद्धिं वितनोति । 

ब्राह्मणगृल्थानां श्र तीनाञ्चानुचिन्तनाया असौ दालमानस्य हष्टौः 

स्वाभाविकविकसनक्रमः । पुराकाले तच्वद्रयानुसन्धानं तच्वान्वे- 

षिभिरकारि । आत्मानात्मतत््वयोः । अभृष्मात् सांख्यचिन्तना 

समुत्पन्ना पुरुषप्रकृतिभेदान्विता । पुरुषः स्वकमंभेदितनाना- 

योनिषु संचरति । यावज्जीवं शङ्काव्यालेः समाकुलः प्रत्यस्त- 

मितश्ान्तस्वभावः कष्टायते ! मौदचं स्वीकृत्य करस्थं महारत्नं 

त्यक्तवा काचं विमाम॑ति । अवसादितमोहो ज्ञानमपरोक्षीटृस्य 

परज्ञानधनस्वरूपो जायत इति । भ्रात्मानात्मतच्छचिन्तनात 

एवान्यन्न वेदान्तविज्ञानं समुदेति यच्र पुरुष एव सर्वं प्रतिभाति 

यच्च भाव्यम् तस्मादपरमन्यन्न किञ्चिदपि विद्यत । तस्मान्ना 

णीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित् ! नैरन्तर्येण तेनेव सर्वे व्याप्यत । 

तमेव विदित्वा प्रत्यगात्मानं साधको मृत्युमत्येति, शाश्वत. 

कल्याणमुपैति । केवल्यधामगमयितृत्वात् सवंचितत्वाच्वासावेव. 
सर्वविकल्पनां त्यक्त्वा परिमार्भिंतव्यः प्रज्ञानघनस्वरूपः परात्पर. ।' 

नान्यः पन्था विद्यतेभ्यनाय † यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढ विश्व- 

स्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वाऽपृता भवन्ति ! आत्मानात्मततत्वयोः. 

समीक्षणादस्मात्परवत्तिनि कारे सांशयिकरान तदतु बौदढानाल्व ` 

समुदयो जायते । सांख्ये भारतस्य चिन्तकानां ̀  चिन्तनपद्तेः 

{ दे: 
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प्रथमं सुश्पृद्कलितं रूपमवलोक्यते । इदमस्तिक्यबुद्धेः साख्यं 

महाभारते विद्यते । जमतः पूर्ष्टवलयनस्य च सिद्धान्ताः अ्नो- 

पदिष्टाः 1 अपगत सगादिमल ईहवरं समुपासीत संसरणदुःखाव- 

सादयितृ्वात्तस्य 1 स्वां प्रकृतिमधिष्ठायासवेवात्ममायया 

सम्मवति जगदुदिधीषुः: । तस्ये वाध्यक्षतायां प्रकृतिः सचराचर 

सूयते । एवंप्रत्ययः साधकस्तमचिरादेव उपयाति, आविभू त- 

निरतिशयानन्दः सन् । साख्येऽस्मिन् संयमसदाचारयोमंहृत्तवं 

बलवत् । तदनु दालमनानुसारमास्तिक्य बुद्धि हित्वा सांख्योप- 

ेष्टार आत्मबहत्वमतं प्रतिपादयामासुः 1 सांख्ययोगयोः पृथक्क- 

रणमस्मिन्नेव काले बभूव । पूर्वन्तु द्रयोरेकत्वमासीत् ¦ भगवतो 

गीतायां सांख्ययोगयोरेकत्वं दाढर्चेन निगदितम् । 

वेदानां बौद्धसाहित्यस्य चाध्येता एटमन ओलुनबेर्गोऽपि 

सांख्यञ्चाख्नमधिकृत्य निबन्धं प्रकादितवान् । निबन्धोऽयं गर्वे. 

प्रणीतश्रन्थमनु अष्टादशाधिकोनविदातितमे खिस्ताब्दे प्रकटी ब्रभूव। 

सांख्यस्य पुरातन ख्पमच्र निर्दिष्टम् । श्वेताश्वतरे, मेत्रायणीये 

भगवद्गीतायां, मोक्षधर्मादिषु सांख्यमिदं लभ्यते । तस्मात्काला- 

दारभ्य नैरन्तर्येण सांख्यानुसारिणी चिन्तना प्रससार । भुरातम्र- 

श्रुतिषु द्रेतमाभासते । ब्रहद्रण्यके छान्दोग्ये वेंक्रह्वप्रतिष्ठा 
द्रदीभ्रवतीत्यसौ स्त्रीकुरते । अनात्मतत्त्वानुश्धीलनप्रस्किमास्तदनु 

-कठोषनित्रदि प्रकटीभवन्ति 1 सांख्यदश्येनस्व, व्रििष्टपदान्यप्यन्र 

 -असुन्बन्ते 4, भीकात्मार्नं रथिनं निच्छ्मो्रनिषत्रारः क्त्रक्य- 
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विज्ञानयोः समन्वयञ्चकार । शरीरं रथं विद्धि, बुद्धि सारथि, 
मनो रसनामिन्दरि्ाणि हयान् । अआलत्मेन्द्रियमनःसयुक्त 
जीवात्मानं मनीषिणो भोक्तेत्याहुः । इन्द्ियेभ्योऽ्थीः पराः, 

अर्थेभ्यश्च मनः षरं, मनसस्तु बुद्धिः परा, बुद्धेरात्मा महान् 
परः । महतोऽव्यक्तं परमव्यक्तात्पुरषः परः । पुरुषस्तु प्रकृष्ट 

तमा गतिः । ओल्डनवेर्गानुसारं प्राचीनमिदं सांख्यमतं श्वेता. 

रवतरोपनिषदि भगवद्गीतायां चास्तिक्यबुद्धया व्याख्यायि ।. 
भगवतः सवंनियन्तृत्वमुदिश्य कथितं प्राच्याद्याश्चतखो दिशः 

परकारायन् स भ्राजते । स एव संभजनीयः । शुभाशुभकर्मान्- 

गुरतया पुरुषाणां नानायोनिषु .विनियोजयितृत्वं तस्यैव । मायी 
सं॒विश्वमुत्षादयति । अन्योऽत्र मायया संनिरूदो भवति ¦ 

तमधिष्ठातारमीड्यं निचाय्य सुखैकतानस्वरूपां च्ान्ति जीव 

एति । मोक्षधमं साख्यमधिकं विकसितम् । पश्वविलतितत्त्वा - 

न्यपि निदिश्यन्ते । वीतकल्मषो मुक्तपुरुषस्तु षड़्विरातितमः । 

गाबेबौँद्धसांख्ययोः साम्यं प्रति समाकृष्टचेता आसीत्, ओल्डन- 

बे्गस्तयोर्वेषभ्यं प्रति । 

जम॑नभाषोपनिबद्धेषु सांख्यविषयकग्रन्येषु फ़राडवालनरस्य 

कृतिराधुनिकी । मोक्षधर्मे पुरातनसाख्यमतमुपरदिष्टम् । श्रुतीनां 

खांख्यमसौ केवलं सांस्यचिन्तमप्रभावपरिणतिख्येण पश्यति } 

बुद्धचरितस्य चरकसंहितायां वा सांख्यस्यापि गवेषकाणां कृतेऽ 

हपमेव' महक््वं, बाह्यस्थितानीं विपक्षिणां वा सिदढधन्वभूतत्वा्ं । 

[ ५५. 
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-सांख्योत्पत्तेविह्वसनीयसरोतांस्यसौ महाभारते ददशं । महा- 

भूतानि । संबद्धो मनोबुद्धिक्षेधज्ञः । क्षेत्रजस्तु पृथगिति । बृहदा- 

रण्यकश्नुतिरश्र द्रष्टव्या । फ़ाडवालनरस्य मते पञ्चरिखस्य 

-स्थानं साख्यमतेऽत्युच्छुम् । पञ्चविशतितत्वगणनाव्याख्यानस्यो- 

द्धावकोऽसौ । गार्बेरपि सिद्धान्तानामेषां समृद्धर्वं व्यक्तिविशेष- 

बुद्धावेवाधिगच्छति । आरम्भिकशतकेषु सांख्यमतं प्रबलमासीत । 

वार्षागिण्यो विन्ध्यवासो माधव मतस्यास्योद्धटा व्याख्यातारो 

बभूवुः । पञ्चमशतकस्य सांख्यकारकायामीर्वरङृष्णेनं 

सुव्यस्थितरूपमदायि । षष्ठ्तकादिदं हसति 1 बौद्धग्रन्थकारो 

दिङ्नागः सांख्यं साभिनिवेशं विरुणद्धि । दिडनागं यावत् 
सख्यमतस्य प्राबल्यस्य पक्ष इत्थं हदीभवति 1 सप्तमरतकस्थो 

धमंकीत्तिः सांख्यं समुपेक्षते । सांखयमतं तदाप्रभृति जहास । 

द्शमरतकं यावत्सांख्यक्षेचं ध्रियमाणं तस्थौ । तदनु पुनरुज्जी- 

वति । अनिरुद्धमहादेवविज्ञानभिक्षूणां टीकाभिस्तस्य विद्रत्प्रियता 

प्रससार । कारिकाणां सम्यगधीत्य्थंमत्र सावधानतया भवितव्यं 

कालव्यवधानात् । सांख्यस्यारम्भिकरूपं परिचेतुं मोक्चघमं- 

स्यानुरीलनं कायम् । क्षे्क्षे्ज्ञज्ञानान्मोक्षः सम्पद्यते । क्षेत्र 

कषेचज्ञो्ञानमेव ज्ञानमिति भगवता वासुदेवेनपि भणितम् । 

सरीरं क्षेत्रमित्यभिधीयते । क्षेजज्ञस्तस्य वेत्ता! सर्वकषेेषु 
वासुदेव एव क्षेत्रज्ञः । यावत् स्थावरजङ्कमं किञल्चित्सचवं 
सञ्जायते तत्ः क्षेत्र.कषेत्रज्ञसंयोगादेव । सांख्यमते पङ्खोरन्धस्य 
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च, नतंकदशंकयोश्च, पत्युः पल्याश्च या उपमा व्यवद्ियन्ते ताः 
फ़्ाउव।लनरस्य मते पञ्चक्िखः प्रवतेयामास 

स्मृतिष्वपि सांख्यमतं लभ्यते । मनुस्पृतौ तु गुणानां 

विस्तृतं वणंनमकारि । संत्वरजस्तमांसि त्रीणि गुणलक्षणानि । 

महान्. तेर्व्यापिः सर्वान् भावानशेषतः व्याप्य तिष्ठति । सर्वं 

वस्तु चिगुणात्मकम् । परं यन्न काये यो गुणः साकल्येन 

तिरिच्यते, तदा तं कायवन्तं तद्गुणप्रायं कुरुते । सत्वरजस्त- 

मासि सलक्षणमुपर्वाणितानि । सत्त्वं ज्ञानम् । रागद्वेषौ रजः । 

तमस्तु तद्विपरीतम् 1 एतेषां वपुः सर्वेभूताधितम् , तच्र यस्री- 

तिसंयुक्तं प्रशन्त प्रत्यस्तमितक्लेच शुद्धाभं यद्यनुभवेर्तारि सत्त्व. 

मुपघारयेत् । दुःखसमायुक्तप्रीतिजनकं प्रतीपं रज उपधारयेत् । 
मोहसंयुक्तं तम इति । गीतायामपीत्थमेव । मनोः साख्यं स्पष्टमेव 

सेश्वरम् 1 परत्परोभ्यं बरह्मादिस्तम्बपयंन्तस्य सर्व॑स्य प्रदासिता। 

अशब्दोऽस्पर्शोऽखूपोऽपि सन् स॒ सक्माभः स एव ध्येयः | 

सततयायिनि निरालम्बे काले कस्यापि स्थितिघ्रु वा नास्ति। 

इन्द्रसहस्राणि कारेन निधन गतानीति विष्णुस्मृति: । तस्मात्सव॑- 

मेव क्षरं त्यक्त्वाऽश्नरमेव समुपासीत । अ्ननादयनन्तोऽयं महतः 

परः । तं निचाय्य साधको मृत्युमुखात्प्रमु च्यते । कैवल्याधि- 

गमोपायवेरल्यसङ्कामित्थं श्वुतयः स्मृतयश्च शातयन्ति । 
विष्णुकूर्ममाकंण्डेय मत्स्य पुराणेषु सृष्टिवणनं सांख्यसृन्तिभम् । 

{ ४७ 
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धर्मादर्थोऽ्थ॑तः कामः कामात्सुखकलोदय इति प्रतिपाद- 

कस्य भ्युंगारतिलकाभिधस्य श्युंगाररसाप्लावितस्य काव्यस्य 

प्रतिभावतो दुःप्रापस्य प्रणेतुयंस्थ कलाकलापकुशला वाग्रसग्रा- 

हिणां चेतांसि हतुं श्युंगारतिलकस्य सप्॒मश्लोकानुसारं पण्यन्लीव 

क्षमासीत् , कालनिणंयोऽस्ति सुदुष्करः । हालविश्वविद्यालयस्य 

संस्छृताचायं आर ० पिदोल ऊनविश्ंशतकस्योत्तरार्धे विषयम- 

मुमुदिकश्य यल्लिङेष् तदांग्लीयभाषोपनिबद्त्वाद् विभिन्नदेबीय- 

संस्कृतन्नसमाजे विचा रानुहीपयामास । काव्यालङ्कारस्य श्ुंगार- 

तिलकस्य च काव्यगरिमाणं तयो रसावस्थानसुचकरक्तिञ्च न 

कोऽपि सुधीः प्रत्यादिद्ति, प्राच्यजगति पांथात्यजगति वा ५ 

शिवोपासकः ˆ सरसकाव्यविधायकोऽसौ दातानन्दापराख्यो भद्र- 



४ प्रवचन पारिजातः 

दायुकसूनुः सामवेदी बभूवेति काव्यालङ्कु रटीकया ज्ञायते । 

आचायंपिक्चलस्य मतानुसारं बहुविधैतोः कविरसौ प्रकृति- 

क्रीडाविलासरङ्खभूमि कारमोरं स्वजन्मना भूषयाञ्चकारेति 

स्वीकत्तंव्यम् । 
पण्यश्चीएामनुमोदकोऽसौ नास्त्यवधायंः । कषेमेन््रस्यौ- 

चित्याल्कारस्य मुंबहैसंस्करणे राजशेखरमृदिर्याचार्यपिटरसनो 

यल्लिेख तत्पिक्लो रदरटाय भणति । रश्द्रटस्य पण्यञ्लीवणेने 

मौलिकत्वं विद्यते । सद्रटः स्वयमपि पण्यश्लीनिषेवक भ्रासीदिति 

व्यूहुनं नास्त्यपरिहायंम् । तासां विप्रोपमत्वं दर्शयित्वा कविरसौ 

पण्यद्वीवृत्ति तिरस्करोव्येव । तासां रागदेषराहित्यं दशंयित्वा- 

नि्मुणेऽपि न विद्वेषो न रागः स्यादुगुणिन्यपि--रूपाजीवा- 

विलोकितचमत्कारं निहूपयामास । तासां विलोकितः पुराकाले 

कुप्यत्पिनाकिनेत्राशिनिज्वालमालीकृतोऽन ङ्गः पुनरुज्जीवित इति । 

रंद्ररस्य प्राचीनत्वमरङ्कयम् । श्वुंमारतिलके पूराकालिका- 

चार्येषु केवलं भरतस्य नाम निदिष्यते 1 अचायंपिशिलः श्लोकेऽ- 

स्मिन् शद्धारतिलकस्य प्राचीनत्वाय प्रमाणमनुपश्यति । 

भरताैर्नास्य मुदिश्य रसस्थितिनिंगदिता; खरटयुगे यथामति 

काव्यमुदिश्यैषा रसस्थितिर्वोणतेति श्लोकाशयः स्पष्टमेव 

श्युद्खारतिलकस्य प्राचीनत्वं साधयति । रसप्लावितं काव्य- 

मिदम् । रसोपासक आसीत. प्रणेता । व्यतिरेकमुखेन रसं 

परहंसन्नसौ सरसां वाणीमेव प्रयशंस । मय ङ्कविरहिता यामि ` 

| ४६ 
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नोव, रमणं विना नारीव, त्यागात् ऋते लक्ष्मीरिव तीरसा 

वाणी न भातीति । एवंभृतां काव्यसाधनां रईलाघमानोऽसौ रस- 

शास्र कविरात्मकवित्वमुहिश्य यत्लिरेख तद पष्य काव्यविवेच- 

नार्थ मोघं नास्ति ! सानन्दप्रमदाकटाक्षविकिखर्येषां मनो न 

भिन्न, येरन्येषु | संसारसमुद्रपातविषुरेषु पोतायितं, येद्धित्रः 

पदैनिःसीमसरस्वतीविलसितं संहृतं तेषामप्युपरि कस्यापि 

पुण्यात्मनो मतयः स्फुरन्तीति कथयताऽसमूनाऽन्येषां कवीनां स्वस्य 

च साधनाया गुवंथं उद्घोषितः । आचायेपिरालोऽत्र शद्रटस्यात्म- 

कवित्वश्लाचां स्पष्टं मन्यते । रखद्रटेनोदाहुरणाथंमन्यकवोनां 

श्लोका नो व्यवहूताः । कन्याल ङ्कारे श्यंगारतिलके च रुद्रटस्य 

काव्यशक्तिचमत्कारः स्पष्टायते । आचायंपिशलस्य हृष्टावपि 

पुस्तके इमे सद्रटस्य काव्यप्रतिभाप्राल्लयं प्रमाणयतः । श्वुंगार- 

तिलकस्य दौलीसौन्दर्यमम रुरातकेन साम्य बिभर्ति । 

पुराकालिकालङ्कारशाञ्िणः स्वनियमन्याख्याना्थं स्व- 

रचितश्लोकनिव प्रयुञ्जते स्म । काव्यालद्कारस्य टीकायां 

ूर्वभतानामल ्कारद्ाच्िणां दण्डिमेधाविहरिभामहादीनामेव 

निर्देयोऽवलोश्यते। विद्यानाथः प्रतापहद्रीये काव्प्रालङ्कार- 

श्ृङ्ारतिलकयोः प्रणेतारं ख्दरटं दण्डिभामहोद्धटानन्तर स्मरति । 

तस्योक्तौ तदुक्तं प्राचा भामहैनेत्यत्र भामहस्य पुराभूतत्वन्तु 
स्पष्टमेव । रय्धकोऽपि चिरन्तनाल ङ्कारकरप्रस ङ्ख . भामहो. 

टयोरनु रुद्रं निदिशति । भानुदत्तस्य रसमजर्था रुदर्ट; प्राञ्च 
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इति निगदितः ! प्रतिहारेन्दुराजादपि ज्ञायते यदटुद्धटः काव्या- 

लं द्कारसंग्रह स्वरचितश्लोकनेवोदाहरणार्थं प्रयुयोज । प्रक्तना- 

लङ्कारदाच्िणां नियमव्याख्यानपद्धतिमिमां निदिचन्नाचायंः 

पिश्ललो भामहुपरयुक्तोदाहरणानामपि भामहकृतित्वसाधनार्थं 

प्रतिहारेन्दुराजान्तगंतानि वाक्यानि निदिरति--यत्र तु पदार्थं 

समन्वय उपमानोपमेयभावकल्पनया स्वात्मानमुपपादयति तस्य 

निदशेनाभेदस्योदाहरणमुदटपुस्तके न विद्यते । तस्य तु भामहो- 

दितमिदमुदाहरणम्! “अयं मन्दद्युतिभस्वानस्तं प्रति यियासति । 

उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्नरान् ।!' आनन्दवनस्य 

सहृदयालोककृत्तावभिनवगुप्त॒ उदाहर्णमिदमूपन्यस्यति । तत्र॒, 

भामहोद्धरणप्राचुयं विद्यते । वल्लभदेवस्य नेः ति 
3 ८ { 

-दटस्य भामहस्य च श्लोकावुद्धृतौ \ आचायं | = ८ । 
भामहस्य श्नोकन् प्रकाशयामास । सहृदयालोकवृत्तावभिनु, { 

गुरो भामदेनप्युदाहृतमिति पदपुरस्सरं हेष्वध्वसु वा ना ९ 
भुञ्जमहे यदधीतिनाविति पदमुदाहरति ! काव्यालङ्का रवृत्तौ+ 

वामनोजनेकश्लोकानां प्रणेतारमात्मानं निजगाद । दण्डिनौ 4 

म्रन्येऽप स्पष्टमिदम् नियमोदाहरणसम्बन्धत्वात् । आचायः 

पिरशलोऽभल्यानपि हितून् पश्यति । शाङ्खंधरपद्धतौ दण्डिनो 

नाम्ना सप्दलोदाहरणानि श्यन्ते । अप्पयदीक्षितः 

कूवलयानन्देऽलङ्कारसारे बालकृष्णोऽपि काव्यादर्शादुढ रतः । 

परवत्तिनोऽल ङ्कारद्ाक्खिणोऽपि यथावसरं इलोकरचनाकौशलं 

५. 
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दशेयन्ति स्म । रसमंजर्यां भानुदत्तो रसगंगाधरे जगन्नाथः 

प्रतापसद्रीये विद्यानाथोऽलङ्का रकस्तुभे कणंपूरशवन्द्रालोके जयदेव- 

शेत्थं स्वनियमस्पष्टीकरणार्थं स्वरचितश्लोकनिव व्यवहरन्ति 

स्म । अलद्खारदाच्िणो यथावसरं यथासाध्यं काव्यरचनाकौज्च- 

लान्न विरमन्ति स्म । सहूदयालोके आनन्दवधंनस्य टीकाया. 

मभिनवगुप्ो दशरूपटीकायां धनिकः, कविकण्ठाभरणेऽच्युता - 

लद्धारे च क्षमेन्द्रोऽलङ्कारसर्वस्वे सय्यकोऽलङ्कारतिलके वाग्भटः 

साहित्यदपंणे विश्वनाथोऽलङ्कारसारे बालकृष्णः कवलयानन्देऽ- 

प्ययदीक्षितः, कान्यचन्दिकायां कविचन्द्रश्च । एवमेवान्यत्रापि । 

इत्थमाचायंपिशलो श््रटर चितपुस्तकयोरुदाहूतश्लोकानां 

ग्रन्थकारकृतित्वं द्रढयति । चाङ्खंधरपद्धतौ कन्यालङ्कारे 

श्पुंगारतिलके वोपलन्धानां षोड्श्लोकानामुद्धरणं रशद्रटस्य 

नाम्ना सहावलोक्यते 1 परवत्तिनि काले संभूता अनल्पसंख्यका 

अल्लङ्ारशान्निणो रुद्रटस्य श्लोकान् रचयितुर्नामनिर्द्ं विनैव 

व्यवहरन्ति ।! आचाय पियलस्य मते राब्दापहारवृत्तिरियम् ॥ 

काव्यप्रकाशस्य नवमे दशमे चोल्लसे काव्यालङ्काराद् बहवः 

श्लोकाः समुद्धृताः सन्ति, सुद्रटस्य नाम तु एकस्मिन्नेव 

स्थाने निदिष्टम् । अलङ्कारचूडामणौ पंचमे षष चाध्याये. साहित्य 

दर्पणस्य दशमपरिच्छेदेऽलङ्कारतिलकस्य तृतीये चतुर्थेऽध्याये 

च सय्यकस्यालङ्कारसरवंस्वे, श्ोभाकरस्यालङ्काररत्नाकरे वा 

रुद्रटस्य श्लोक: परिलक्ष्यन्ते! आचायंफिदिलस्य मते इदमग्र 

क्षरः | 
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तेषां ख्द्रटप्रणीतत्वं प्रमापयति । कृतविद्र्नानाविधग्रन्थकारेः 

कृतेनोपयोगेन तेषां वशिष्टं स्पष्टीभवति 1 श्रमीषां श्लोकानां 

प्रणेता रुद्रट आसोदित्याचायंपिश्षलः सदाढर्यं ख्यापयति । 

भ्रथमाध्यायस्य तृतीयश्लोके कविरसौ श्ुंगारतिलकार्थं काव्येति- 

पदं प्रायौक्षीत्त। काव्ये शुभे विरचिते खलु नो खलेभ्यः 

कथिद्गुणो भवति यद्यपि संप्रतीह् । कर्यं तथापि सृजनाथंमिदं 

यतः किं यूकाभयेन परिधानविमोक्षणं स्यात्त ।' चतुर्थश्लोकेऽपि 

कविरसौ स्वश्लोकानेव निदिनतीत्यत्राचायंपिज्ञलस्य मते 

संलयावकाशो नास्ति । 

[ ५.३ 
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संस्कृतवाडमयस्य किराताजुनीयं चिशुपालवधचञ्चाद्भुत- 
महिम्नान्विते काव्ये । नैषधीयचरितेन सह् ते संस्कृतसाहित्य- 

रसास्वादनपरकविद्रद्धिः संस्कतजगति सर्वैत्रैव परमप्रम्णा 

पठयेते । ब्रहुटत्रयीतिनास्ना प्रथितानि भारविमाघश्रीहषंभ्रणी- 

तानि काव्यानि इमान्यतिव्युत्पादकतयां काव्येतिहासे प्रथम- 

पांक्तेयानि । भ। रवेर्माधस्य च काव्ययोबहुविधसाम्यं गवेषकाणां 

हृष्टिमूनविशतियतक एव समाचकर्षं । जमंन्या आचार्यो याकोबी 
भारवि माघञ्चोदिकश्य बहुद्कपूर्व यल्लिलेख तदद्यापि संस्कृत- 

कान्यानुसन्धातुभ्यो विचारसामम्रीं प्रयच्छति । सहस्ताधिकवर्षं 

यावद् यानि भारतीयविदुषां समादरपात्राणि तस्थुस्तेषां 

किराताजुनीयं रिदुपालवधं नैषधीयचरितमिति नामभिः 
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प्रथितानां - महाकाव्यानां प्रसोतनुदिश्य कृतः श्वमो न कदापि 

वेयथ्यंमेति । 

दयोरेव महाकाव्ययोः कथावस्तु महाभारताद् गृहीतम् । 

महाभारतन्तु प्रथितमेव महाकवीनामुपजीग्यमिति । धर्म अर्थे 

कामे मोक्षे च यन्महूभारतेऽस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् 

क्वचिदित्यादिपर्वोक्तिः सारशुन्या नास्ति 1 ऋषिसंस्तुते श्राव्याणा- 

मुत्तमे पुण्ये पापभयापहे धम॑निर्णायके ग्रन्थेऽस्मिन् ध्वन्यालोक - 

कारानुसारं शान्तो रस एव मुख्यः 1 महु।मुनिना मोक्षलक्षखः 

पुरुषाथंः शान्तो रसश्च मुख्यतया सूचित इति । परं महा- 

भारतीयं कथांशं गृहीत्वा महा कग्यनिर्मातणां किराताजुंनीय- 

शिद्ुपालवधनैषधीयचरितानान्तु मुख्यो रस अन्य एव । 

आचायंयाकोबेः हृष्टौ माधसारव्योः काव्ययोयंत् साम्यं 

तन्नास्ति विस्मयावहम् । शत्रुवणनं, याक्रावरण॑नं.प्व॑तीय- 

दृश्यावलिः, कुंसुमचयस्योदीपकवणना, स्नानस्य, दिनान्तस्य 

विभावर्याः प्रणयविलासस्य च वणंनानि योरेव महाकान्य- 

योयंथास्थानं समुपलभ्यन्ते । प्रथमसगे शत्रोः सामथ्यं द्राभ्या- 

मेव श्रोतृणां जिन्ञासावृ्युीषकसल्यां वाणितम् । भारवेः 
किराताजु नीये सुयोधनस्य शासनप्रणाली समधीत्य ्वाणलिङ्खी 

वनेचरस्तुष्णीभावस्यानिष्टकरतां सुनिशित्य द्ैतवनस्थस्य 

नृपाधिपस्य धमंराजस्यानू्ञामधिगम्य विनिथितार्था सौषठवौदायं- 

विशेषशालिनीं वाच॑ प्रयुक्तं ! सुयोधनः केन प्रकारेण जगतीं 
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दशम प्रवचनम् 

नयेन जेतुं समीहते स्म, कथं तेनास्ततन्द्रिशा नक्तंदिनं पौरषं 

वितन्यते स्म, कथं तदीयं सभामण्डपांगणमनेकेषां राजन्धानां 

रथाश्वेन परिव्या्मासीत्, कथं संयति बहूयश्चसो महाबल। 

धानुष्का आनृण्यार्थं भ्राणपरित्यागमप्यभिलषन्ति स्म, कथमप्रति- 

हृताज्ञस्य दुर्योधनस्य श्ञासनं नराधिपैः शिरोभिर्मास्यमिवोहयते 

स्मेति ! चिश्ुपालवधेऽपि शत्रोः समथ्यंचित्रणमसामान्यं 

विद्ते । काव्येऽस्मिन् वक्तव्यंक्तित्वन्तु भिन्नमस्त्येव 1 किराता- 

जुनीये चात्रुसामथ्यंवणंकोऽस्ति प्रणतो वनेचरः शिशुपालवधे 

सोऽस्ति देवषिंहिरप्यगभंतन्जः ! हन्तव्यस्य िदुपालस्य 

जननान्तरवृत्तान्तमुदाहूत्य देवर्षिं्नारदोऽत्याचारपरायणस्यास्य 

वधाय मधुसूदनं प्रेरयति । कथं स वीर्यातिरायानपि दशान- 

नादीन् हसति स्म, कथं वनान्ताद्रनितापहारिणम।बदचलज्जला- 

विलं पयोधि विलंघ्य दज्ञरथिजंघान, कथं स विधेरप्युल्लंधित्त. 

ससन: दुभेतराचारः कीनादानिकेतनातिथ्ययोग्य आसीदिति । 

निदिष्टविषयवस्तुचयनसाभ्यस्य स्पष्टीकरण मनावश्यकं कलेवर- 
वृद्धिहेतोः । 

चतुथस द्वावेव महाकवी छन्द-शास्त्रकौशलं दर्शयतः । 
यमककौ लञ्च । कौशलप्रदशोनं प्रवंतीयहश्यवणंनग्याजेनेव 

कृतम् । किराताजुंनीयस्य पञ््वदक्सगे श्िशुपालवधस्योर्नाविलति- 
तमे सर्गे च यत् संगरव्णंनं हश्यते तस्मिन्. द्वावेव चखब्दप्रथोगा- 

भीक्ष्णतां द्यितुं चेष्टते । उदाहरणार्थं शिशुपालवधे- 
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प्रवन्वन-पारिजातः 

विभावी विभवी माऽऽभो विभाभावी विवो विभीः । 

भवाभिभावो भावाऽनो भवाऽमावो भुवो विभुः ॥ 

-लोकालोकी कलोऽकल्ककलिलोऽलिकूलालकः । 

कालोऽकलोऽकलिः कारे कोलकेलिकिलः किल ॥ 

कूरारिकारी कोरेककारकः कारिकाकरः । 

कोरकाकारकरकः करोरः कंकरोऽकंरुक् ।। 

क्रिराताजुनोये- 

न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु । 

नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्ननुन्ननुत् ॥\ 

स्यन्दना नो चतुरगाः ` सुरेभा वाविपत्तयः । 
स्यन्दनानो च तुरगाः सुरेभाव विपत्तयः ॥ 

चारचुञ्चुधिरारेची चञ्चच्चीरस्चा र्चः । 

चचार रसुचिरथारु चारैराचारचञ्नचुरः ॥ 

उदाह्रणानामेवंविधानां नेयुन्यं नास्ति । तस्मिन् युगे 

सस्भवत्ेष्टेयं वाम््ञानपरिपाकप्रमाणभता मन्यते स्म । अपु. 

निकविदृषां इष्टावेवंविघपाण्डित्यप्रदशेनप्रयासस्य वेध्यं 

स्पष्टमेव । अत्रयमकमोमृच्िकेकाक्षरसभूद्गकंप्रतिलोमानुलोमपाद- 

 प्रतिलोमानुलोमाधंसवंतोभद्राधंञ्रमकद्रचक्ष रार्धावलिमहायमका - 
दीनां क्रमसयोजनेऽपि साहश्यं दृष्यते । 

किराताजुनीयस्य प्रतिसगंस्यान्तिमर्लोकान्तवंर्वी लक्ष्मीति 

सन्द, सिदुपालवधस्य प्रतिसमस्यान्तिमश्लो कन्त्भू तः श्रीति 
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दशम प्रवचनम् 

शब्दः । आद्यान्तिमसर्गाभ्यामुदाहरणानि दीयन्ते । किराता- 

जूनीयस्य प्रथमसर्गं भारविराच्ीर्वादपुवेकं समाप्नोति । "विधि- 

समयनियोगादी्तिसंहारजिह्यं शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्प- 

योधौ । रिपृतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी- 

स्त्वां समभ्येतु भयः ।।' शिलुपालवघस्य प्रथमसगंसमाप्षिः 

शाद्जिंण ओमिति कथनेन श्रियः प्रथोगपृर्वेकं भवति । 'ओमित्युक्त- 

वतोऽय शाद्जखिंण इति व्याहृत्य वाचं नभस्तस्मिन्तुत्पतिते परः 

सुरमुनाविन्दोः श्रियं बिञ्चति । चातच्रुणामनिदां विनारापिशुनः 

ऋद्धस्य वेद्यं प्रति व्योम्नीव श्र कुटिच्छलेन वदने केतु्चकारा- 

स्पदम् ।।* किराताजुनीयस्याष्टादशसगंस्थार्थादन्तिमसगंस्य समाप्ति- 

भ॑वति श्लोकेनामुना--¶्रज जय रिपूलोकं पादपद्मानतः सन्गदित 

इति शिवेन शलाधितो देवसंघैः । निजगृहमथ गत्वा सादरं 

पाण्डुपुत्रो धृतगुरुजयलक्ष्मीधं म॑सूनुं ननाम !1* पूवश्लोकेऽपि तपो- 

लक्ष्म्या दीं दिनकृतमिवोच्चैरुपजगुरिति लक्ष्मीः स्मयते । 

शिशुपालवधस्य समाप्निकारेऽन्तिमे श्लोके सवंसर्गावसानवद् माघः 

धियं स्मरति- धियाजुष्टं दिव्यैः सपटहुरवैरन्वितं 3ष्पवरषै वेपुष्टशे 

यस्य क्षणमृषिगणेः स्तूयमानं निरीय । प्रकाश्चेनाकारो दिनकरक- 

रान् विक्षिपट्धिस्मिताक्षेनरेनदरंरौपेन्द्रं वपुरथ विशद्धाम वीक्षांबभृवे ॥।* 
सर्गाणां समाप्तावपि कविना स्वरचितमह काव्यं प्रति श्यङ्केति 

विन्ञेषणं प्रयुक्तम् । ,. 

पुरात्कवीवां काव्येष्वेवंविधपद्धतिर्मास्त्य साधारणे 
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प्रवचन-पारिजातः 

त्याचार्यो याकोबी अभिजानाति । सेतुबंधकाव्येऽणुरायो हर- 

विजयकाब्ये रत्नो दमयन्तीकथायाञ्च हरचरणसरोज इत्थं 

व्यवहूतवन्तः। परिपाटीयं नास्ति माघभारविसीमिता। 
परमत्राचायंयाकोबी समानाथंकशब्दभ्रयोगहेतोः कविसम्बन्धि- 

गवेषणार्थमस्या गरिमाणं नोपेक्चते । 
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एकादशं प्रवचनम् 

किमिदं केवलं याह च्छिकमेवासीद् यद् भारविर्माघश्च 

विव सगंसमप्त्यर्थं समाना्थंकशब्दावङ्गीचक्रतुरथवासीदत्र 

विदिषटहेतुः ? द्वावेव ग्रन्थौ धिय इति शब्देनारभ्येते । आचार्यो 

-याकोबी अत्र यहच्छों स्वीकर्तुं नोत्सहते । असौ सम्भावनामि- 

मामपि स्वीकुरुते यद् द्वावेव ग्रन्थकारौ सहाध्यायिनवेकगुरू एक- 

शाघ्नावलम्बिनौ वास्ताम् । जलद्धुारदास्त्रं तयोः काव्यसाम्यस्य 

रहस्योदुधाटनार्थं नोपयुज्यते । छन्दोऽभ्यासोऽध्ययनस्थानानु- 

सारी भवति । माघस्य भारवेश्च कान्ययोरन्तरं तयोः सतीथ्यंतां 

प्रत्याख्याति । तयोः रदोलीवेषम्यमपि न विस्मरणीयम् । 
माघस्य शली भूयिष्ठा, मधुरा च । नवसर्गे पठिते माधे नवशब्दो 

न विद्यत इति "कथनं नास्ति निस्स।रम् । भाखेः लैली प्रलान्ता 



प्रव्वस-पारिजातः 

संहृता च । शल्या वेभिन्यमवलोक्य याकोबी तयोरेकदेशीयतां 

निराकुर्ते । 

ततस्तयोः कान्यसास्यं कथं स्पष्टीक्रियते ? किमेकस्य काव्य- 

मन्यकवेरादर््ीभूतमनुकायं वासीत् ? कि पृर्वं्वतिक।व्यादपि 

गरीयसः काव्यस्य सजनां तयोरेकथेश्यामास ? ययेवं स्यात्तहि 

कं जसीत्पूवेगः ? कलात्मकश्लोकरचनायां माघो निःसंश्यमेव 

भारविमतिशेते। किराताजृनीयपेक्षया श्रचङ्के शिलुपालवघे 

एवंविधरलोकानां संख्या द्विगुणा । श्रस्मिन् क्षेत्रे माघस्योत्कर्षो 

विस्पष्टः । किराताजु नीयस्य पुञ्चमसभं शिशुपालवघस्य 

चतुथंसर्गेण तुलयन्तु । सलौ सर्गाविमौ । चिशुप।लवधे 

यमकानां प्राचुर्यं विद्यते । प्रत्येकं तृतीयः शलोको यमकालंकृतः 

किराताजू नीये नास्त्येवंविधा कान्यचेष्टा । यमकानां संख्या 

किदुपालवधपेक्षयार्थैव । छन्दःलाञ्चप्रावीण्यप्रदशनमप्यस्मिन् 

सर्गे काव्यप्रणोत्रोर्ट् च॒ आसीत् । माघस्त्रयोविरातिसंख्यकानि- 
छन्दासि व्यवहरति । ऊनविरतितमश्लोकानन्तरं प्रत्येकं तृतीयः 

श्लोकः सगंसमापनन्तं वसंततिलकायां विद्यते ।! भारविणा 

प्रयुक्तानां छन्दसां संख्यास्ति केवलं चतुदंहामिता । स्वस्य छन्दः- 

दास्रकौशलं ददंयितुं माघः पश्चसु समेषु कमशो वसन्ततिलका 
मालिनीं, मञ्जुभाषिणी; रुचिराञ्च व्यवहरति । भारविणा 

तेषां प्रयोगः कालेकाले प्रसंगवश्चदेव कृतः । 

महाकाव्यानां कसास्ीयलक्षणानुसास्मप्याचार्भो याकोबी 
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स्वप्रतिभास्पशेन तस्य विकसनं कृत्वा, तस्य सौन्दर्यं वधंवित्वा । 

भारवेः किराताजु नीयस्यानल्पसंख्यकश्लोकान।मन्तवंत्ति- 

भावस्यादानं लिद्युपालवधे हश्यते, परिवत्तंनपुवंकं, सप- 

रिष्कारञ्चं । आचार्यो याकोबी द्रयोरेव महाकाव्ययोवंहुविध- 

श्लोकान् तोलथाञ्चकार । स्थानसंकोचवरा-समस्तदलोकाना- 

मुद्धरणं नास्ति शक्यम् । किराताजु नीयस्य सप्तमसर्गे पठामः- 

'आकीणं बलरजसा घनारणेन प्रक्नोभैः सपदि तरंगितं तटेषु । 

मत्तमोम्मथितसरोजरेरुपिङ्घं माञ्जिष्ठं बसनमिवाम्बु नि्बंभासे 1! 

रिशुपालस्य पञ्चमसर्मे समुपलज्धश्लोकस्य तुल्यरूपत्वं दज 
नीयम् । “संसपिंभिः पयसि गेरिकरेणुर गेरम्भोजगरभभंरजसाङ्ख- 

निषंगिणा च । क्रीडोपभोगमनुभय सरिन्महेभावन्योन्यवश्- 

परिवत्तमिव व्यधत्ताम् ।।' आचायंयाकोबेमंतानुसारं माघेन 

श्लोकेऽस्मिन् सलिलोपमा चसिशुपाल वधाद् गृहीता, परं भाव- 

सौदर्मवृद्धिपवंकम् । किराताजु नीये षष्ठसगें पठामो--बह 

व्िचन्द्कनिभं विदधे धृत्तिमस्य दानपयसां पटलम् । अवगाढ- 

मीक्षितुमिवंभपति विकसद्िलोचनदातं सरितः ।। शिशुपालवधस्य 

पञ्चमस्गे माघो लिरे~--यां चन्द्रकैमंदजलस्य महानदोनां 

नेत्रध्रियं विकसतो विदघुगजेन्द्राः । तां प्रत्यवापुरविलभ्बित- 

मृत्तरन्तो धौताङद्खलग्ननवनीलपयोजपत्रैः ।1* भावग्रहणं गृहीत- 

भावस्य बृ हणमत्रापि व्याख्यानपेक्षम् ॥ किराठाजु नीयस्याष्टम - 

सगे काचिदुन्नतपीवरस्तनी लोचनतः पुष्पजं रभः एूत्कारा- 
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निलैरणनेतुमपारयन्तं स्ववल्लभं कचेन वक्षसि जघान, कपट- 

परिज्ञानहेतोः । माघोऽपि मुखानिलैः कौयुमपरागव्यपोहनचेषटं 

सप्तमसगे वणेयति, भावब'हणं कृत्वा 1 सुहशो नयनात् पुष्पभवं 

रजःकणं मुखानिखेनापनयति प्रियायाः सपल्याः नेत्रद्वयं 

रोषरजोभिरमभीक्ष्णमापुपुरे । खूपकानुप्राशितस्य विभावनालकार 

स्याद्धतं निदनं कविनात्र प्रस्तुतीकृतम् । किराताजु नीय - 
स्याष्टमसर्गे निश्चयान्तसन्देहालङ्कारस्योक्छृष्टनिदंनं प्रस्तौति 

भारवियंदा नलिनीवने निगूढां सखीं योषितोऽतिविलब्य 

निश्चिक्युः । शिदुपालवधस्याष्टमसगे कमलिनीवनान्तगंतभावं 

माघः संक्िपति, सौन्दयंवृद्धिपूवंकम् ! किराताजु नीयस्य नवम- 

सगे क्षीबताया ब्रीडितस्य च यदूवणंनं लभ्यत्ते तस्यानुकरणं 
रिशुपालवधस्य ददामस्गे माघेनाकारि, परं माघस्य मुकुलिता- 

क्षियुगानामवसादितवाचां मदप्रभावस्य ह्ियश्च वण॑नं काव्य- 

दृष्ट्या सुन्दरतरम् । किराताजु नीयस्याष्टमसगे त्रासविलोल- 

हष्ट्चः सुराङ्गनाः परितो विवतंमानमीनविघट्ितोरवः कम्पित- 
पाणिषट्लवाश्च सखीजनस्यापि विलोकनीयतामुषाययुः । शिदु- 

पालवधस्याष्टमे सर्गे चल्फरीविघद्वितोरवो रमण्यः हैतो- 

विनापि क्षुभ्यन्ति! आचार्यो याकोबी अत्रापि माघस्य भावा- 

दानक्रियां पश्यति यद्यपि श्लोकेऽस्मिन् तस्य सौन्द्य॑चित्रणं 

भारवेः श्लोकपेक्षयावरपदभाक् ! माघोऽत्र भारवेविघद्वितोर- 

शब्दप्रयोगरमनुकूरुते । तदनन्तरमसौ लाटानुप्रासप्रयोगात् 

छ ] 



४९ प्रवचन-पारिजातः 

व्याकरणसूक्ष्मत्वसुचनाच्व श्लोकवरिष्ठतां सम्पादयितुं यतते । 
श्लोकेऽस्मिन्नसौ पाणिनीयत्याकरणस्य चतुर्थाश्यायस्य 

प्रथमपादस्य सप॒तितमसूत्रं प्रत्यपि वाचकानां ध्यानं 
समाकषंति । 

शर 



दादशं प्रवचनम् 

माघस्यानुकरणयद्धतिर्मौलिकी अविद्यत । भारवेः एटो- 

कानां भावं क्वचिदसौ स्वक एकस्मिन्नेव लोके सर्माह॒रति, 

क्वचिदसौ भारवेः कल्पनां कतिपयश्लोकेषूपनिबधघ्नाति । 

किराताजुनीयस्य सपतमसगे भारविर्वारणमुदिश्य यत्. श्लोक- 

दये प्रकटीकरोति तन्माघः शिदुपालवधस्य पञ्चमे सर्ग एके- 

नैव श्लोकेन । वनगजदानगन्धिपरकूलं संप्राप्तुमायस्तो गङ्खा- 
प्रवाहुरुड मार्गो गजो निहितदिताङकुशं मूर्धानं कोधाद् विधुनोति, 

वनकरिणां दानधाराभिः संपृक्त हिममपि वारि न पिबति । 

माघस्य श्लोके भारवेः कल्पनाग्रहुणमिति याकोबी मन्यते । 

गजोऽन्यकरिभृक्तमदाबुतिक्तं वारि न गृह्णाति न प्रजहाति, 

जनौघं रिकक्तीदपा्रकरं कुवन् । 



प्रवचन-पारिजातः 

माघ एदविधवर्णंनार्थ भारवेरनुगृहीत इति सर्व॑त्र नास्ति 

विभावनीयम् । माघ आसीत् सत्यमेव महाकविः । महा- 

प्रतिभसम्पन्नो महाकविः । तस्य कल्पनाशक्तिरासीतप्रखरा, 

जीवनस्य जगतश्च पयवेक्षणशक्तयप्यसाधारणी । आचार्यो 

याक्रोबी अपि तथ्यमिदं नोपेक्षते । 

माघौ भारवेः प्रतिस्पर्धा आसीत् किम् ? युगस्य सर्वाधिक- 

संस्तुतकवे्भारवेयंशप्रार्थी वा ? प्रष्नममूमधिक़ृत्य याकोबी 

गवेषकाणां घ्यानं तथोर्नाम्नोऽर्थं प्रति कर्षति ! महाकव्यो. 

नमविश्टेषणमिदं नास्ति केवलं चित्तरञ्जकं, तत्तयोः सम्बन्ध- 

निर्धारणेऽपि हितावहम् । भारेरथंः स्पष्ट एव । माघशब्द- 
स्तु उपनाम । अन्यत्रादशंनात् । चिशुपालवघस्य कविना नामेदं 

गृहीतं भारवेयंश अच्छादयितुं यथा माचमासो रवेमेयूखानाच्छा- 

दयति । भारवेःकाव्यप्रतिभां शिरुपालवधस्य कवेः प्रतिभाति - 
रोत इति दरायितुम् । अत्र राजरोखरस्य श्लोकः सुभाषितरल- 

भण्डागारे संकलितोऽन्यस्य कस्यचित्कवेः श्लोकश्च विचारणीयौ- 

कृतप्रबोधकृद्रणी भा रवेरिव भारवेः । 

माघेनेव च माघेनं कम्पः कस्य न जायते \ 

माघेनं विध्नितोत्साहा नोष्सहन्ते पदक्रम । 

स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा । 

न केवलं भारविमेव, माघ आचा्यंयाकोबेशो कविक्रुन् . 

चडार्माण कालिदासमपि स्पधंते । रधुवंश महाकाव्यस्य नवमसरम 

किष 
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द्रादशं प्रवचनम् 

चतुःपञ्चाशत् श्लोकाः सन्ति द्रुतविलम्बितच्छन्दसि 1 प्रत्येकं 

दलोकस्थान्तिमिचरणे यमको दृश्यते । उदाहरणार्थ॑म्- 

मधुलिहां मधुदानविक्चारदाः कूरबका रवक।(रणतां ययुः । 

प्रणयिनीव नखक्षतमंडलं प्रमदया मदयापितलज्जया । 

सुरभिगंधिषु शु्ुविरे गिरः कुसुमितासु मिता वनराजिषु । 

उपवनांतलताः पवन।हतेः किसलयैः सलयैरिव पाणिभिः । 

सहरामिष्टसमागमनिरदृति वनितयानितया रजनी वधूः ।' 

एवमेव शिदयुपालवधस्य षष्ठसगंस्थितेषु षट्षष्ठिश्लोकेष्वपि 

यमकालंकारोऽवलोक्यते । सगैऽस्मिन् ऋतुवणंनं कविना कृतं, 
कालिदासस्य सर्गेऽपि ऋतुपतेविस्तृतं वणन लभ्यते । टत 
विलम्बितानन्तरं कालिदासेन नवमसर्गे इादचसंख्यकविभिन्न . 

छन्दःष्वष्टावरातिसंख्यकाः श्लोका रचिताः, माषेनाष्टविभिन्न- 

छन्दःषु चयोदशश्लोकाः । द्रतविलम्बितात्परं कालिदासो वसंत. 
तिलकां, शालिनी, प्रहषिणीमौपच्छेदसिकं, मालिनो, रथोदतां 

म॑जुभाषिणीं, पुष्पिताग्रा, विषमवृत्तं, स्वागतां, वैतालीयं, मत्तमयूरं 

व्यवहरति । माघप्रयुक्तवृत्तानि सन्ति प्रभा, स्वागतोपजाति. 

रौपच्छन्दसिकं, तोटकं, कटजा, मत्तमयूरो वसंततिलका, 

दुतविलम्बितश्च । 

सम्भवतो माधस्तस्मिन् युगे छब्धप्रतिष्ठानन्यान् कृवीनपि 

पस्पध । सम्भावनाया हेतुमाचायंयाकोबी शिदुपालवघे वणि- 
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तायां दजंननिन्दायां विलोकयति । शिृपालवधस्य षोडश्सर्गे 
एकविश्षतितमश्लोकादारभ्य पञ्वत्रिरात्तमरलोकं यावेदेवंविध- 

वर्णनं विद्यते । सवंकल्याणकरत्वेऽपि सज्जनोन्नतिरसतामनिदं 

गरुहृत्सन्तापकारिणी । उत्तमो जनः परोन्नतिधिनं व्यथते परमध- 

मस्तु परवृद्धिभिराहितन्यथः परदरेषं करोत्येव । दूर्जननिन्दा- 
वणंनं परर्वात्तिकाव्येषु बहू प्रचलितम् । गौडवहकाव्ये, धर्म 
नर्माभ्युदयकाव्ये, श्रीकण्ठचरितकाब्ये, विक्रमांकचरितकव्ये च 

तदादावेव । स्वयं रामचरितमानसप्रशेत्रा सज्जनदुजेनप्रसंगोऽयं 

नोज्ज्ञित। : 

पर्यालोचनस्यास्य निष्पत्तिः का ? आचायंयाकाबेमंता- 

नुसारं माघ आसीन्महत्त्वाकांक्षी ! स स्वयुगस्य सर्वोत्करष्टकवेः 

पदमाप्तुं प्रथेते । एतस्मिन् कायं भ्रथिततमपुवंकवीनां स 

बभूव प्रतियोगी । दुरारोहलक्ष्यमासीद् भारवेः यक्षःसुरभ्यपन- 

यनस्य। तस्मिन् युगे भारविरासीत्त सनिश्चयं स्वंत्र लन्धध्रतिषः । 

रिदुपालवधस्यान्तिमर्लोके पठामः सुकविकी्तिदुराशया 

दत्तकस्यात्मजो लक्ष्मीपतेश्वरितकीत्तनमात्रचारु शिशुपालवधा- 

भिधानं काव्यं व्यधत्त । श्राचाययाकोबी सुकविकीतिदराच्चयेति 

प्रयोगे माघस्य मनोरथज्ञानार्थं गुरवंथं मेने! सुकवीनामितिरब्दस्यं 

व्याख्यां कुवन् मल्लिनाथः सर्व॑कषाव्याख्यायां वरुरुचिसुबन्तु- 

सोमनाथभवभूतिक्रीडानंदकालिदासबिल्टणभारविबाणमयुरादीन् 

स्मरति । अत्रापि भारवेः पर्व॑मृतत्वमंङ्खीकृतम् ।* 

[ £€ 



द्वादश प्रवन्वनम् 

भारविणा धूजंटेमधिन श्रीपतेगुंणानुवादः कृतः । चीनां 

वेिन्त्यमेव कवीनां कथावस्तुग्रहणहेतुः । 

तयोः कालनिणयः सुकठिनः । भारविस्तु स्वमुदिश्य मौन 

एव । चतुद्खिंददधिकषट्श्षततमे चखिस्तीयाब्दे भारवेयंशश्च- 

च्रिका प्रसुतासीद् यतस्तस्य नाम कालिदासेन सह् शिलाठेखे 

हश्यते । स्वभावत एवासौ कविः शिलालेलपिक्षया पूवंतनः । 
पाणिनीयन्याकरणस्य काशिकायामपि किरातान् नीयादुद्धरणं 

विद्यते । माघस्य स्थितिस्तु मिन्ना । शिशुपालवधेऽसौ पश्च- 

लोकेषु स्ववंशं वर्णयति 1 तस्य पितुर्नाम स्वाश्रयोऽप्यासीत् । 

वट्लालस्य भोजप्रबन्धे मेरतुंगस्य प्रबन्धचिन्तामणावपि माघ- 

चरितं लभ्यते । परं तयोरेतिहासिकं महत्व नास्ति । वामनस्य 

काव्यालङ्कारवृत्तौ शिबुपालवधात् श्लोकाः समुद्धृताः सन्ति } 

काव्यालङ्धारवृत्तिरष्टमञ्चतकस्य नवमरतकस्यादिभागस्य वा 

कृतिः । अतो नवमश्चतकान्माचः पव॑तन: सिध्यति । आचार्यो 

याकोनी म्रंथगतप्रमाणैस्तं सप्तमश्तकपूवंभूतं साधयति \ बाणः 

सुबन्धु द्वावेव माधकाव्यानुगृहीतावास्ताम् ! कादम्बर्या 

चन्द्रादयं वर्णयन् बाणो लिरेख-शनेः शनेश्न्द्रददनान्मन्द- 

मन्दस्मिताया दलनप्रभेव ज्योत्स्ना निष्पतन्ती निशाया मुख- 

दोभामकरोत् ¦ तदनु रसातलाटवनीमवदार्याद्गच्छता शेष- 

फणभण्डलेनेव रजनीकरबिम्बेनाराजत रजनी 1 लिभुपालवधस्य 

नवमसग॑स्य §लोकडयमतच्र तुलनीयम् । 
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वसुधान्तनिःसृतमिवाहिपतेः पटलं फणामणिसहसरश्चाम् । 

स्फुरदंशुजालमथ दीतसूवः ककुभं समस्कु रुत माघवनीम् ॥ 

विद्यदप्रभापरिगतं विबभावुदयाचलव्य वहितेन्दुवपुः । 

मुखमप्रकादराददानं शनकैः सविलासहासमिव दाक्रदिः ॥' 

बाणस्य चन्द्रोदयवर्णनं शिशुपालवधस्य वर्णनानुकृतिरिति 

आचायंयाकोनी मन्यते । 

बाणस्य पूरव॑वर्ती सुप्रथितः सुबन्धुः प्रभातकालं वर्णयन् 

माघस्य प्राभ।तिकवर्णनमनुकूरुते । मलत्संगतिप्रवृद्धो वारुशी- 

समागमादद्रजपतिरेष पतिष्यतीति हृसन्त्यामिवाखण्डलककुमि । 
वर्णनमिदं द्चथंकम् । चिशुपालवध्रस्यैकादलसर्गेऽपि प्रभातस्येवं- 
विघधवर्णनं लभ्यते । 

उदथमुदितदीपिर्याति यः संगतौ मे 

पतति न वरमिन्दुः सोपरामेष गत्वा । 

स्मितरुचिरिव सद्यः साभ्यसूयं भ्रभेति 

स्फुरति विद्यदमेषा पृवकाष्टाङ्खनायाः ॥ 

कत्पनासाम्यं सुस्पष्टम् । 



त्रयोदशं भ्रवचनम् 

कवीनां जगति विहुंगमानां विलिष्टं स्थानमिति काव्यविदां 

विदितचरमेव । तेषां ल।लिलत्यं, व्योमक्रोडा, कल्लोलश्च कस्य 

चेतसि सुधां न सिञ्चति ? कालिदासस्य काव्येषु द्विजानां 

मनोहारि चित्रणं विद्यते । उपमा कालिदासस्य, इति प्रथिता- 

मुक्ति द्रहयन् कविस्तेषां यच्चिच्रणञ्चकार तददिश्य प्रणीतो 

` हांसहेसगनस्य निबन्ध एकस्मिन्नेव स्थाने महाक्वेविविधरचना- 

सूपलब्धं विहगवणंनं सुलभीकरोति । 

विहगविहंगविहंगमाण्डजयपत्रिपतव्रिशकुनिशकुन्तद्विजगर - 

त्मतखगादयः शब्दा एतदर्थं कविना व्यवहूताः । जलाण्डजा- 

नामप्यभावस्तस्य रचनासु नास्ति । नीरपतत्रिजलविहंगौ च । 

मेघदूते विप्रयुक्तो यक्षो मेघ मुज्जयिन्याः सौधोत्सङ्कपरिचया्थं 
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प्रवन्वन-पारिजातः 

भरेरयित्वा पौराङ्गनानां विचुहामस्पुरणाच्चकितेश्चञ्चलापाङ्धः 
रमणाय नोदयन् निविन्ध्यां वीचिक्लोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्ची- 

गुणेति वर्णयति । श्लोकेऽस्मिन् विहगपदं हंसाथंकं भवितु- 

महति । रघुवंशे प्रथमसर्गे दृष्परापयशा वृपतिमंहरषंः वनान्तरात् 
प्रत्यागतः समित्कुरफलाहरणीलैस्तापसेः पुरितमुटजानां 
प्वेशरोधकेमेगेाकीर्णमाश्चमं प्राप्नोति । अत्र॒ आलवारेषु 
नीरपायिनां खगानां विक्नमाथं द्रुमाणां सेचनान्ते मुनिबाला 

अनोकंटहान् उल्मन्ति । नवमसर्गे दक्षरथस्य राज्यधियं वर्णयन् 

कविगृहुदीधिकासौन्दयं निरूपयति । विकसितनीरजास्ताः । मद- 

कलोदकलोलविहंगमाश्च । स्मितचार्तराननाः श्लथशिल्जित- 

मेखला रमण्य इव ताः शुश॒भिरे । चतुदंरसगे सीतसंतापतप्ना 

मयूरा नृत्यं त्यजन्ति, पादपाः पुष्पाणि, हरिण्यो लब्धान् 

दर्भान् ! कविर्वात्मीकिः कुशेध्माहुरणाय गतवान् आसीत् । 

रुदितानुसारी स ॒सीतामभ्यगच्छत् । महाकविरादिक्वेः सदय- 

हृ दयतां स्मारयति । कथंभूतः कविः ? यस्य निषादेनाहत- 

स्याण्डजस्य दशनेन समुत्पन्नः शोकः श्लोकत्वमापद्यत 1 “मा 

निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती; समाः । यत्कौञ्चमिथुनदेक- 

मवधीः काममोहित'"मिति ! अष्टमसर्गेऽजो धैर्यं विहाय वाष्प- 

गद्गदं परिदेवनं कुरुते 1 देहभृतां नि.स।रतां धिक् कुरते । 

स्वं शब्दत एव क्षितेः पति मनुते, भावनिबन्धना प्रीतिस्तु शुचि 

स्मितायां परलोकमसंनिवृत्तये गतायामेव । श्चर्व॑री शशिनं 
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जयोदरं प्रवन्वनम् 

पुनरेति 1 दरन्द्रचरं पतत्रिणं दयिता पुनः प्राप्नोति । पतत्री तु 

चक्रवाकः, दयिता चक्रवाकी । इत्थं पूनदंशंनाशाहेतोस्तौ शशि- 

चक्रवाको विप्रयोगान्तरसहनसमर्थो । पूनरागमनरदहिताऽत्यन्त- 

गता प्रेयसी तस्य हू दयं सन्तापयति । चयोदज्ञसरगे पुष्पक - 

विमानाधिरूढो रामाभिधानो हरिः सीतां सम्बोध्य विमानगति 

वर्णयते । सकानना भूमिविदुरीभवतो जलनिधेः निष्कामतीव । 

पृष्पकव्योमयानं रघुपतेः मनसोऽभिलाषो यथाविधस्तथा प्रवर्तते ! 

क्वचित् सुराणां पथा संचरते, क्वचिद् घनानां, क्वचित्पतताम् । 

द्वितीये सगे दिलीपः स्ववीयंरक्षिता मनोः संततिरिति प्रमाणयन् 

षेनोः समाराधनासक्तश्छायेव' तामनु गच्छन्नन्तमंदावस्थो द्विपेन्द्र 

इव वन्यान् दुष्टसत्त्वान् विनेष्यन्निव पाश्वं्वत्तिनोऽनु चरान्, 
त्यजति ! क्वे्तपेक्षात्र दशेनीया । तस्य दिलीपस्य पाश्व॑यो- 

वृक्षा उन्मदानां वयसां विर वैरालोकस्य शब्दमुदी रयामासुः ४ 
आलोकशब्दो जयडब्दसमाना्थकः । श्रालोको जयचन्दः 
स्यादिति विश्वः । अभिज्ञानशाकृन्तके दुष्यन्तो हैमक्ूटनामकं 

तपःसंसिदिक्षेचं किपूरुषपर्वतमागच्छति यत्र॒ भगवान् प्रजापतिः 

सपत्नीकस्तपस्यति स्म । श्रेयांसि अनतिक्रमणीयानीति मत्वा 

दुष्यन्तस्तं प्रदक्षिणीकृत्य गन्तुमिच्छति । मारीचाश्चमं हस्तन 

दशंयन् मातलिमुनस्तपः वंणंयति । वल्मीकाधंनिमम्नविग्रहु 

उरसा संदष्टसपेत्वचा कण्ठे जीणंलताप्रतानवलयेनात्यन्तंसपीडि - 

तोऽसव्यापि शक्रन्तनीडतिचितं जटामण्डलं धारयन् अभ्यकंबिश्बं 
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प्रवष्वन-पारिजातः 

स्थितः स्थारुरिव स्थिरो महामुनिस्तपस्तपति । विक्रमोव॑ङीयं 

चतुर्थाडके जलविहंगमराजमदिश्य कथ्यते--मानसरोवरं भ्रति 

पञ्चात्. गमिष्यसि ! पाथेयमुत्सृज । बिसन्तु पुनरपि प्राप्स्यसि 

एव । तावत परोपकारं कुरु । चिन्तातो मां समुद्धर । स्वार्थ- 

साघनात् निवेदककायं गुरुतरं भवति 1 तत्रैव राजहंसपद- 

प्रयोगोऽपि लभ्यते! प्रथमप्रियाचरणनिक्षेपरंसको नूपुर 

श्रुत्वा प्रणयी भशं मोदते । तदनन्तरं ज्ञायते यदसौ मानस- 

रोवरगमनोत्पुकानां राजहंसानां कूजितमासीन्न तु नूपुरस्य 

शिञ्जितम् । मानसोत्सुकपतव्रिभिः प्रियाप्रवृत्ति ज्ञातुं यत्यते । 

मधोराविर्भावं वर्णयन् कविरादौ कुसुमजन्म संकेतयति, 

तदनु नवपल्लवान् , तदनन्तरं मधुपानां कोकिलानां च कूजि- 

तम् ¦ इत्थ क्रमानुसारं दृक्षभूयिष्ठां वनस्थलीमवतीयं मधरुरावि- 

भेवति । कुसुमप्राथम्थव्णंनमुदिश्यात्र मल्लिनाथनोक्तकमस्य 

विरोधः परिहृतः । केषाच्न्विददरुमारां पल्लवभ्रायम्यात्केषाञ्चि- 

त्कृसुमप्राथम्थान्नोक्तकमस्य दृष्टिविरोध इति ¦ मधुना संगतां 

सरसः कमलिनीमलयो नीरपतत्रिणश्चाभिययुः । 

शुकादयः पतत्रिणः पञ्जरेऽपि निवसन्ति स्म । रघुवंशस्य 

सप्तदशसर्भऽतिथिब॑द्धानां बन्धच्छेदं, बलीवर्दादीनां भारमोक् 

धेनूनां दोहनिषेधमादिशति 1 पञ्जरस्थाः शुकादयो ये राज्ञः 

क्रीडापतत्रिण आसन्. तेऽपि तस्यदेशषात् मुक्ति लब्ध्वा ययेष्ट- 

गतयो बभूवुः \ दुकादीनां ऋीडासाधनत्वं न केबलं चृपतीनां 
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त्रयोदशं प्रवचनम् 

वेदमनि हर्यते । 

विहगानां चञ्चुमुिश्य मुखाननयोः प्रयोगः कविना 

विहितः । सरसिजानां रजोभिररुणितानां तटिनीनां वर्णनं कृवेन् 

कविः ऋतुसंहारे ताः क!रंडवाननविघट्टितवीचिमालाः कादम्ब- 
सारसकलाक्लतीरदेश्ा इति निरूपयति । तास्तटिन्यो हंस- 

विरुतैः सवंत: प्रीतिमुत्पादयन्ति । उड्डयनसाधनं पश्च इति 1 

नराधिपसुतानां नपपृत्राणाञ्चव समागमस्य प्रत्ययप्रकृतियोग- 

संनिभत्वं वर्णयित्वा कविर्भाविविपदः सूचयन् दशरथस्य वत्मंसु 

ध्वजतर्प्रमाथिधिः प्रतीपगामिभिमंरुद्धिस्तस्य वशूथिन्याः 

संक्लेदं निरूपयति । तत्र श्येनवक्षपरिधूस लकाः साध्यमेघ- 

रुधिराप्रंवाससो दिरो भवन्ति । 

मेघदूते कविरङ्गानुकूलं शिप्रावातं वर्णयति । विशालायां 

कल्ये प्रस्फुटं मदकलं सारसानां कूजितं विस्तारयन् स्पफुटितानां 

जलजानां परिमलसं सगेण सुरभितो गात्रानुकूलः शिप्रासरिदु- 

वातः श्लीणां सुरतखेदं नुदति । 
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चतुद शं ्रवचनम् 

विहुगनां स्वराय कूजितं विरुतं रूतं रवः स्वन आदि- 

पदानि कालिदासीयकाव्येषु प्रयुक्तानि । हांसहेसगनः स्वके 
निबन्धे एतदथंमतुसंह रादुदाहस्णानि गृह्णयति । मेघदुतादपि । 

ऋतु संहारे हेमन्तवर्णने कविः प्रमदानां श्युगारसाधनानां 

व्यवहारं निदिश्चन् हंसध्वनिमुदिय हंसरुतमिति पद प्रयुङ्कते । 

प्रमदाः काञ्चीरज्जुभिनितम्बोन्. नो भूषयन्ति । काञ्चीरज्जव 

आसन् काञ्चनरत्नचित्राः । साघधारणसमाजस्य प्रमदानां 

चित्रणमिदं नास्तीति स्पष्टमेव । हंसस्तं मजमानैनूपुरेः पाद- 

सरोजानि नालंक्रियन्ते ¦ अन्यत्रास्मिन्नेव काल्ये हंसरव इति पदं 

प्रयुक्तम् । रारहतुं वर्णयन् कविनंववध्वा शरदं समीकरोति । 

काश्चवसना विकचकमलमनोज्ञमुखा सोन्मादहंसस्वनृपुरनादरम्या 
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चतुदंशं प्रवचनम् 

शरदागच्छति । आपक्वा शालयः सन्ति रुचिरेषन्नस्रा तनुलता । 

एवंविधा रूपेण रम्या शरन्नववधूरिव प्राप्षा भवति । अन्यत्र 

हंसस्वन इति पदं प्रयुक्तम् ¦ चरहतोरेव वर्णने । अध्वगामिनोऽत् 

प्रेयसीनां विभ्रयोगे भ्रान्तचित्ता रदन्ति । अमी तासां श्यामल- 

नयनानां सौन्दयंमुत्पलेषु लक्षयन्ते । मत्तहंसस्वनेषु कनक- 

काञ्चीनां क्वणितम् । अधरस्य रुचिरदोभां बन्धुजीवे प्रतूने । 

परिवत्तिनि श्लोके हंसविरतार्थं हंसवचनमिति पदं दृश्यते । 

हासहेसगनस्य दृष्टिः प्रयोगस्यास्योपरि न पपात । हंसवचनमिति 

पदप्रयोगः कवेरहष्टि स्पष्टयति । क्रदागमदोभा क्वापि प्रयाति । 

अज्ञातस्थानम् । सा कामिनीनां वदनेषु राशिनो लक्ष्मीं त्यजति 

कमनीयं ह॑सवचनं तासां मणिनूपुरेषु जहाति; बन्धूकप्रमुन- 

कान्ति मनोहरेष्वधरेषु । 

पक्षिणां व्योमगतिर्बहुत्र णिता । शरहतोः निहूपखे 

कविः शक्रधनुषः पयोधरान्तरारे तिरोधानं वणंयित्वा वियतः 

पताकायाः सौदामिन्याः स्फुर्णाभावं निरूपयति । बलाका 

नभः पक्षपवनेनं धुन्वन्ति । मयूरा उन्नतमुखः सन्तोऽन्तरिक्ं 
तावलोकथन्ति । । 

विहङ्खमा एकचराः क्वचिदेवावलोक्यन्ते । वेवश्यस्य 

कथा त्वन्या । ऋुसंहारस्य प्रथमसगे व्यवहूतं विहुगवर्गे प्रतिं 

हांसहेसशनो . विदुषां ध्यानं समाकषंति । दावाग्निदाहतक्राः 

सन्तिं वनान्तः । हूमाणां पर्णानि शीर्णानि । तत्रस्थो विहम- 
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प्रवचन-पारिनातः 

वर्गः श्वसिति । कपिकलं क्लन्तं सत् गिरौ लतादिभिः पिहितं 

स्थानभुपयाति । गवययूथः सवंतस्तोयमभिलषन् भ्रमति । 

शरभाणां कूलं निरलकं भूत्वा कूपाज्जलमुद्गृह््यति । मिधुन- 

यूगलयोः प्रयोगोऽपि द्रष्टव्यः । शरहतोनिशूपणे कविः सरसां 

नारदःय्ोभां निदिशति ! तानि सोन्मादानां हंसानां मिथुनैर- 

लंकृतानि सन्ति । सोन्मादहसमिथुनैर्पशोधितानीति । तानि 

स्वच्छानि विकचानि कमलानि उत्पलानि च भृषयन्ति । तेषां 

तीचिमाल। मन्देन प्रभातवायुना उद्गच्छन्ति ।! एवंमृतानि 

सरांसि विप्रयुक्तनां हृदयभुत्कण्ठयन्ति । 

विहमानामावासार्थं नीड इति पं प्रयुक्तम् । अभिन्ञान- 

शाकृन्तरे कष्टतपसो मुनैस्तपो वर्णयन् मातलिस्तस्य जटा- 

मण्डलस्य शकून्तनीडनिचितत्वं निदिशति । मेघदूते दशार्णानां 

वर्णनं द्रष्टव्यम् मेधासनने दलार्णाः सूचिभिन्नैः केतकीकूसुमेः 
पाण्ड्च्छायोपवनकण्टकशाखावरणाः संपद्यन्ते । गृहुबलिभुजां 

नीड।रम्भेस्तेषां म्रामचेत्यानि संकीर्णानि जायन्ते । पक्वफलै- 

स्तेषां श्यामानि जम्बूवनानि रमणीयत्वं सम्पादयन्ति ! हंसाः 

कतिपयदिनेषु ति्न्ति । काकादिश्रामपक्षिणो गृहुबलिभुजः । 

स्वच्छन्दवारिणां विहगानां स्वातचत्यापहरिणः पाप- 

कर्माणो मनना; शकृनिलुब्धकर्ञकाः 1 अभिन्ञानक्ाकून्तले 

विदूषको विषण्ठवदनो दण्डकाष्टमवलस्व्य स्वं राज्ञो वयस्य- 

भाषिन निर्धिण्लो मन्यते ¦ महत्येव प्रत्यूषे दस्याः शुत्रैः शकनि- 

[ ष 



चतुदंदा प्रवचनम् 

लुब्धकैर्वनग्रहणकोलाहलेन प्रतिबोधितो भवति । 

रधुवंशस्य चतुदंशसगे जनकनन्दिन्या निर्वास-व्यथा 

वर्णिता विद्यते । जनकात्मजा प्रसूतेरूध्वं सूयंनिविष्टहष्टिः सती 

तपस्तप्तुमभिलषति, जननान्तरेऽपि राघवेन्द्रभवंत्वसम्पादनार्थ, 

भाविविप्रयोगपरिहाराथंञ्च । कलत्रभावाभवेऽपि मनुना 

प्रणीतस्य धमेस्यानुपालनं निर्दिशति ! तदनु रामानुजे हष्टिणथ- 

मतिक्रान्ते सति सा दुःखातिभारान्मुक्तकण्ठं भयापन्ना कुररीव 
भयिष्ठं चक्रन्द । उत्कोशकृररौ समौ इत्यमरकोषः । 

दशरथस्य वत्म॑न्यम द्गलचिह्ञानां राजकूमाराणां परिणया- 

नन्तरं प्रकटीकरणं पृरव॑मेवोल्लिखितम् । श्येनोपस्थितिरमंगल- 

सूचिकेति हांसहंसगनो निरदिंश्य कालिदासस्य साध्यमेवरुधिराप्र- 

वाससो ददो वर्णने पञ्चिमीयस्चेः प्रातिकूल्यं निदिंशति । 

दयेनपक्षपरिधूसरालकाः सान्ध्यमेघष्धिराद्र॑वाससो दिक्च ऋतु- 

मत्यो नायं इवावलोकनार्हा नो बभूवुः । 

गृध्रा श्रपि कालिदासेनोत्लिखिताः । रघुवंदो दद रथात्मजौ 

यज्ञविध्वंसकान् हन्तुं तपोवनं समागच्छतः । बद्धपल्लव- 

पुटाञ्जलिहूमं द्ंनोन्मुलमृगं तपोवनम् । रक्तबिन्दुभिर्वेदीं 
परदूषितां वीक्ष्यापोढकमंणां याजकानां संभ्रमो भवति । सपदि 

रघुनम्दनस्तुणीरमुखाद् बाणं समुद्धरन्तम्बरे गृध्पक्षपवनेरीरिति- 

ध्वजं रक्षसां बलं पश्यति । मल्लिनाथः स्वटीकायामत्र 

शकूनार्णवाद् ^ गृध्राणाममङ्खलविधायकत्वं स्पष्टयति । आसन्न- 
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कष् परवन्वन-पारिजातः 

मृत्योनिंकटे चरन्ति गृध्रादयो मृध्निं गृहोध्वंभाग इति । 

रघुवरास्य द्वादशसगे यातुधानैः संहं राघवेन्स्य सङ्गरो 
वर्णितः । आजौ दाशरथिरेक आसीत; यातुधानास्तु सहस्रशः । 
परं यावत्संख्याकास्त आसन् तावत्संख्याको दाह्रथिस्तेदंहदे । 

रामस्य देहातिगाः दिता बाणाः खरदूषणादीनामायुः पपौ; 

तेषां शोणितन्तु पतत्रिभिः पीतम् । तदनु सा सुरद्विषां वरू- 

थिनी बाणानां वर्षाकारिणं रामचन्द्रं योधयित्वा गृध्रच्छायेऽ- 

प्रबोधाय सूष्वाप । विक्रमोवेशीये पञ्चमाङ्के परितुष्टो 

विदूषकः प्रविश्य किंञ्चित्कथयति । तदनु दुकूलोत्तरच्छदे 

तालवृन्ताधाये निक्षिप्य नीयमानो भतुरभ्यन्तरविलासिनी- 
मौलिरत्नयोग्यो मणिरामिषचंकिना गध्रेणाक्षिप्तो भवति । 

अभिन्ञानसाकृन्तरे राजपुर्षोक्तिः पूर्वमेव निरिष्टा यत्र जालोप- 
जीविनां गृध्बलित्वं सुनो मुखदशंनं वाऽलंक्यते । मालविकाम् - 

मिक्रेऽव्याजसुन्दरीं सूपे शिल्पे चाद्धुतां मालविकां प्राप्तुकामो 
राजा सखायं प्राथंयते । विदूषको मालविकां पयोदपदरिक्त- 

भिरवरुढां कौमूदीमिव पराधीनदरशनां मन्यते, राजानं रणाङ्ख- 
णोपरिचरं गृघ्मिवामिषलोलुपं भीरुकञ्च । 



पञ्चदशं परवचनप् 

गृध्रार्थं कुणपभोजनः कव्यभोजनो विहगाधमः शक्नि- 

हृता इति पदानि कालिदासस्य कव्येषु प्रयुक्तानि । गृष्रेषु 

जटायुरासीद् रामभक्तः । रघुवंशे जटायुः पक्षीन्द्र दत्युक्तः । 

रावणो मृगस्य रूपं गृहीत्वा मारीचेन रक्षसा राघवौ वश्चयित्वा 

पक्षीनद्रस्य प्रयासेन क्षणं विध्नितो भूत्वा सीतां जहार । राघवौ 

रामलक्ष्मणौ सीतान्वेषिणौ दशक्षिरसा लूनपश्चं कण्ठगरतैः प्राणे- 
दंशचरथप्रीतिरनृणं गधं जटायुषं ददश्॑तुः 1 जटायू रावणेन हृतां 
जनकात्मजा रामलक्ष्मणौ वचसाचष्ट । रावणयुद्धात्मकमात्मनः 

सुमहत्कमं॑कायिकव्रणेरावेद्य व्यापन्न 1 गृघ्स्य जटायुषः 
सख्यभाव आत्मत्यागश्च श्लाघार्हौ । गृध्योवौ समृत्पन्ोऽप्यसौ 

स्वकभेणा रामस्य तावान् परमप्रीतिभाजनो भवति यत्तयोहदि 
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प्रवष्चन-पारिजातः 

पितुव्यापत्तिश्चोको नवीभवति । पितृवदेव तावग्निसंस्कार- 
मारभ्य पराः क्रिया ववृताते । राजकीयसम्मानवुरःसरं तस्य 
भूमौ स्थापनक्रिया बभूवेति हासर्हेसगनस्य कथनं कालि. 
दासानुसारि नास्ति । पितुवत्तौ जटायुष ओौष्वंदेहिकं 
कृतचन्ताविति । 

तदनु हांसहेसगनो विष्णोर्वाहनं गरुत्मन्तं प्रति पाठकानां 
ध्यानमाकषंति 1 विष्णुस्तु मशुडवाहुनलह्पेण प्रथित एव । 
पौलस्त्येनोपप्लुता देवा हरिमभिजग्मुः । उदन्वन्तं प्रापुः । 
आदिपुर्षो योगनिद्रा जहौ । भोगिनः फणामण्डलोदचिमणिभि- 
्योतिततनुं रोषस्य मोगासन उपविष्टं तं दिवौकसो दहः । 

पद्मनिषण्णायाः ध्रियोऽङ्के चरणावास्ताम् । श्ंशुकं बालातप- 

निभमासीत् । श्षारदं दिवसमिव योगिनां सुखदशंनश्च । तच 

विनीतो गरुत्मान् कृताञ्जलिस्पस्थित आसीद । सेषेण संह 

वेरं हरेः संनिधानातत्यक्तमासीत्, कायेषु कूलिशत्रणलक्ष्माणि 

भ्रासन् । रघुवंशस्याष्टादलसगे आनन्दजलाविलनेचायाः प्रजाया 
नृपतिना सम्यक् च्ासनं निदिशन् कविगुंरनुश्चषया पात्रो- 

कृतात्मनः पत्ररथेन्द्रकेतोः स्पष्टाङृतित्वं निदिशति । अन्यत 
रामस्य शक्तिं वणंयन् मटोरमविसर्पिविक्रमस्य मर्डस्योत्लेखं 

कृतवान् ।> गरुडो महापराक्रमी 1 राजिलेषु घ न प्रवत्त॑ते । 

षोडरसर्गे गारत्मतासरं व्यवद्धियते कोपविलोहिताक्षेण कुरोन । 

अमस्त्थादधिगम्यं रामः कृषायाभरणोत्तमं वदौ* तज्जेत्रा- 
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पञ्चदशं प्रवचनम् 

भरणं ` सलिलक्रीडासु बुबोड । तदान्वेषणे आनायिनो विफल- 

प्रयासा . अप्यम्लानमुखप्रसादा अभेरणगति ज्ञापयामासुः । 

तदासौ कुमुदनाशाय गारुत्मतमसखरं समाददे । 

 कुमुदोऽविमृद्यकारी नासीत । कार्यान्तरमानुषस्य विष्णोः 
सुतस्य समाराधनीयस्य प्रीतेविघाताय नासीदसौ समुद्यतः । 

सगंस्य समापिश्लोके नागच्जिभुवनपतेः पुत्रं बन्धु लेभे । कृशोऽपि 
तक्षकस्य पञ्चमं पुत्रं कुमुदं बन्शु लेभे । कुमुदः वेनतेयात् 

शङ्कं तत्याज; क्राः शान्तव्यालामवनि शास, प्रजानां 

कान्तः सन् । विक्रमोर्वशीये प्रथमाङ्के प्रस्तावनायां वृपतिना 

ज्ञायते यन्महेन्द्रस्य प्रहरणं स्वगंस्यालङ्धार उर्वशी कूवेर- 

भवनात् प्रतिनिवत्तंमाना समापत्तिहष्टेन हिरण्यपुरवासिना 

केदिना दानवेन चित्रङेखया सह॒ बन्दिग्राहं गृहीताऽस्ति 1 

उरवंशीप्रत्यानयनायैशानीं दिशं प्रति अश्वानारुगमनार्थं चोद- 

यित्वा सूतस्य रथवेगं निरूपयन्नसौ रथवेगेन पूरवंभ्रस्थितं वंनतेय- 

मप्यासादयितुं स्वं समर्थं मन्यते । रघुवंशस्य दशमसर्गे राज- 

पत्नीनां स्वप्नदशंनानि वर्णयन् कविर्गेखुडार्थं सुपणं इति पदं 

प्रयुङ्क्ते । हेम्नः पश्चाणां प्रभापुञ्जं सुपर्णो व्योम्नि वितनोति 

स्म । जलमुचो वेगेन तेनं आकृष्यन्ते स्म । एवंविधेन सुपर्णेन 

ता आपन्नसत्त्वा उद्यन्ते स्म । 

„ गरुडानन्तरमपरविहगान निदिन् हांसहसगनो ˆबलाका 

निरूपयति ।* रघुवंशे दाशरथिः स्थारपुना दग्धकायस्य मीन- 
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प्रवम्वनन्पारिजातः 

केतनस्य तपोवनं प्राप्तोति, विग्रहेण मदनस्य प्रातिनिध्यं कृर्वन्, 

न तु कमणा । तत्रागस्त्यलापदारुणरूपां सूकेतुसुता ताडका 

संमुखीभवति; रामलक्ष्मणौ निर्भीकौ लीलया एव धनुषी 

अधीज्यं चक्रतुः । ताडका तयो्ज्यानिनादं श्युण्वती कृष्णपक्षीय- 

क्षपावर्णा निबिडा बलाकिनी मेघावलीवे प्रादुबेभूव । कालि- 

कया सह् बलाकापरिक्तसम्बद्धा \ मेघदुतेऽपि बलाकाः 

हश्यन्ते । मेघं दिवसगणनतत्पराये धनपतिक्रोधविश्लेषितो 

विप्रयोगी स्वं सन्देशवाहकं विकीषंन् निमित्तानां मंगलत्वं 

सूचयति । श्रनुकूलः पवनः मंदं .मंदं नुदति । सगंघश्वातको 
मधुरं व्याहरति । गगने गर्भाधानयुखाथंमाबद्धपडक्तयो बलाका 

नयनसुभगं मेधं नूनं सेविष्यन्ते । प्रेक्षिष्यन्ते वा । मास्तस्यानु- 

कल्यं, चातकस्य ध्वनिब॑लाकानां दशंनश्च मङ्कलं सूचयन्तीति- 

शास्रवचनम् 1 बलाकेति पर्दं सवंदा न्नीलिङ्कं व्यवहूतं भवति । 

कतिचिहीकाकारा बलाका अकपत्न्य इति कथयन्ति । अन्यत्रापि 

संस्कृतसाहित्ये बलाका पयोदानां सहर्वात्तिनी । मृच्छकटिके 

गर्जद्धिः सततडिदबलाकलबलैरमषेम॑नः सखल्यं भवति । कादम्बर्या 
कच््ित्स्फटिकबलाकावलीवान्तर्वारिधारा मायामेधमाला दश्यते ! 

सारसा अपि कविना चित्रिताः! रघुवंे स्निम्घघीरनिर्घो- 

षस्यन्दनमाधितौ सूखस्पदवातैः सेव्यमानौ दम्पती विघातार- 

मभ्यच्यं पुच्रकाम्यया वसिष्ठस्याच्नम गच्छतः । मागं श्रेणी 

बन्धादस्तम्भां तोरणस्रजं कृवंद्धिः कलनिहदिः सारसेस्तौ 
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पञ्म्वदस प्रवचनम् 

क्वचिदुन्नमिताननौ हकषयेते । त्रयोदशसर्गे उपान्तवानीरवनाच्छ- 

न्नानि ईषद्हक्षयपारिप्लवसारसानि पम्पासरोजलानीति रघुनन्दनः 

कथयति । पम्पासरस्यन्योन्यस्मे चक्रवाकमिथुनानि उत्पल- 

केसराणि ददति स्म । सीतया वियुक्तेन रामेण दरान्तरवत्तिना 

सस्पृहं तदवलोकितानि । स्तबकाभिनश्नां पम्पासरसस्तटवत्तिनी- 

मरोकलतां सीताप्राप्षिबुद्धधाऽसौ परिरब्धुमचिकीषंत् । पृष्पक- 

विमानस्यान्तरेषु लम्बिनीनां स्वर्णकिकिश्पीनां स्वनं श्रुत्वा 

गगनमूत्पतन्त्यो गोदावर्याः सारसपंक्तयो जनकात्मजां प्रत्युदुब्र- 

जन्त्य इवावलोक्यन्ते स्मेत्युतपरक्षा । मेघदूतस्य सारसानां मदकलं 

कूजितं पूरव॑मेव निर्दिष्टम् । तुसंहारे सरसो विपत्तिवर्णने 

सारसानां पलायनमपि वण्यते । पारस्परिकसंघषंणसंलग्नः 

करिभिर्ग्रष्मिकालिकस्य सरसः पको विमद्यते। मीना 
विपन्ना भवन्ति । अरोषविसवृन्दानि समुलक्षप्यन्ते । भीताः 

सारसा द्रवन्ति । नयाः कादम्बसारसकलाकूलतीरदेशत्वं पूवमेव 

निदिष्टम् । तृतीयसगे शरहतौ सीमन्तराणि मनुष्याणां प्रमोदं 

जनयन्ति । सम्पन्नश्ालिसमूहेन भूतलमाच्छा्यते । स्वस्थ- 

स्थितानि प्रचुराणि गोकलानि शोभां वधंयन्ते । सारसकल 

सहितैः हंसा नदन्ति । 



षोडशं प्रवचनम् 

सारसाः सरसः पक्षिण इति करेयनवोगंस्य व्याख्या युक्ति- 

युक्ता, परं सवं सरसो विहद्कमाः सारस इति पदेन नाभिधीयन्ते । 

हांसहेसगनस्यामुमनुवादमुहिश्य या विप्रतिपत्तिः सा युक्ति- 

संमता ! अमरकोषे यादवे चापीदं स्पष्टीभवति । पष्कराह्वास्तु 

सारसाः । सारसो मेशुनीकामी गोनदैः पृष्कराह्वयः । सारसानां 
स्वनमुदिश्य कलनिर्हादो मदकलं कूजितञ्च प्रयुज्येते । तेषां 

स्वनो नणामानन्दवधकः । रघुवंशस्य ऋतुसंहारस्य च इ्लोकेः 

स्पष्टं यत्सारसाः सरित्यु सरोवरेषु निवसन्ति ! श्रेसीबरद्धास्ते । 

बाणनिर्माणकाये कद्कुपङ्कखप्रयोगो भवति स्मेति रघु- 

वंलात्स्पष्टम् । धेनुं सिंहः भरसह्याकषंति ! श्राक्रन्दनं नृपस्य 

अद्रिशोभाप्रहितेक्षणस्य हष्टि चिवततंग्रति । केसरिणं दष्टा सजा 
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निषङ्कात् शरमुद्धतुंमिच्छति । परं तस्य दक्षिणो हस्तो नख- 

प्रभामूषितकङ्ुपत्रे सायकपुद्क एव सक्ताङ्गुलिः सन् चित्रापिता- 

रम्भ इव तिष्ठति । 

जलविहङ्खमानां राजास्ति हसो, राजहंसः, कलहंसो वा । 

खयां हंसी, राजहंसी, कलहंसी वा । रघुवंशे कुशः पुलिन्दै- 

रपितान्युपायनानि पश्यन् विन्ध्यं लङ्घयति । तत्र गजसेतु- 

बन्धा्रतीपगामिनीं भागीरथोमुत्तरति । गगनोल्लद्खनेन लोल- 

पक्षाः हंसाश्चानायासेन चामराणि भवन्ति । कूमारसंभवे 

पवतराजकन्यकायाः सौन्दरयंगुणव्णंनविधौ कवी राजहसान्न 

विस्मरति । भ्रत्युपदेशनुब्धैनूःपुररिच्जितानि आदित्सुभिः राज- 

हंसैः संनताङ्धी पावती लीलाच्वितविक्रमेषु गतेषु व्यनीयत । 

रघ॒वंदो वेचग्रहणे नियुक्ता दौवारिकी राजसुतां राजान्तरं निनाय 

पवनोतयन्तोभिरेखा मानसराजहंसीं पद्मान्तरमिव । कूसारसंभवे 

पार्वतीं रिवप्रणयपराड्मुखीं कन्तुः वर्णी रिवममङ्ख लाभ्यास- 

रतिमिति वर्णयते 1 कशम्भस्तु वलयीकृतसपैः । पावती तु हिरण्य- 

गर्भ॑स्य के समुत्पन्ना । वपुस्तु त्रिलोकसौन्दयय॑मिवोदितम् । 

नवोढायां दुकूलं कलदंसचिह्ल' भवति । शिवस्य गजाजिनन्तु 

शोणितबिन्दून्वषंति । रघुवंशे कलहंसीनां मदालस गत प्रशस्यते । 

नवप्रवालास्तरणेऽपि यस्या अङ्खं दूयते एवंविधां शुचिस्मिता 

दथितामिन्दूमतीमपटहाय प्रणयी विलापकाङे कोकिलासु प्रियत- 

मायाः भाषितं, कलहंसीषु मदालसं गतं, पृषतीषु च चल- 



प्रगेचन-पारिजातः 

मीक्षितं समीरणेनेषत्कम्पितव्रततिषु विश्मान् पश्यति । ऋतु- 
संहारे शरहतौ काचपुष्पैमंही, सुधाकरेण यामिन्यः, हसैनंदीनां 

जलानि, कूमुदक्सुमेः सरांसि, पुष्पभारनतैः सप्तच्छैर्वनान्ता;, 
मालतीपुष्पैरुपवनानि शुभ्रीकृतानीति कविना वण्यते । चारहतौ 

सरित्सु हंसानां संख्या वधते इत्याशय. । हंसगतित्वं न केवलं 

कालिदासेन, बहूभिः कविभिः प्रशंसितम् । विक्रमोर्वशीये 
विप्रयोगी हंसः स्वकान्तागतेरपहारको मन्यते । यद्विभावितैक- 
देशेनामियुज्यते तद्देयम् । 

ऋतुसंहारे शरदतौ कामिनीनां सुललिता गतिरह॑सेजिता 
भवति, विकसितनीरजैर्मुखचन्द्रकान्तिः । नीलोत्यतैमंदेन कलानि 
नैत्राणि जितानि, तनुभिस्तरङ्खैः रुचिरा भ्र विभ्रमाच । 

नूपुरध्वनेः हंसरुतानुकारित्वं प्रत्यपि हांसहेसगनो पाठकानां 
ध्यानमाकषंति । ऋतुसंहारे ग्रीष्मर्तौ कामिनां गरीष्मविलासं 
वणेयन् कविः कान्तामूखस्य निःश्वासेन विकम्पितमघोः, 
सुतन्त्रिगीतस्य सक्षौममेखलस्य नितम्बमण्डलस्य सचन्दनयोः 

सहाराभरणयोः स्तनयोरास्वादं निरूप्य सनूपुरचरणानां 

हसर्तानुकारित्वं वणंयति । प्रचुरालक्तकरसस्य रङ्खेण 

रञ्जितेनपुरसमेतेः पदे पदे हंसरुतानुकारिभिः नितम्बिनीनां 
चरणैजंनस्य चेतसि मन्मथोहीपनं क्रियते । श्रहतुं व्णंयन् 
कविः सोन्मादानां हंसानां रवं नूपुरनादेन समीकरोति । तत्रैव 
हारदागमश्वीः कामिनीनां मरिनपूरेषु काम्यं हंसैवचनं स्थाय- 
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यित्वा क्वापि प्रयाति । भन्यत्र हेमन्तवणंने प्रम॑द्ानामवस्था 

वर्णयन् कविर्हसरूतं भजद्भिः नपुरेस्ताः षादाम्बुजानि नो 

भूषयन्तीति निदिरति । पू्वंमपीमे इलोका उल्लिखिताः । विक्र 

योवंशीये प्रणयिना राजहंसानां कूजिते प्रियाचरणनिक्षेपरंसी 

नूपुररवः शरूयते । यथार्थता ल्वन्या । मेघश्यामा दिशोऽवलोक्य 

मानसोत्युकचेतसो राजहंसाः कूजन्ति स्म । नूपुरशिञ्जितन्त्व- 

ध्यारोपितम् ! न केवलं नूपुरश्चिल्जितमेव, कनककाञ्च्याः 

क्वणनमपि हंसानां स्वनेषु स्मयते । 

हंसा एकाकित्वग्रिया न सन्ति । कविः सरसां वर्णनं 

करवन् ऋतुसंहारे तानि सोन्मादहंसमिथुनैख्पशोभितानीति 

वर्णयति, स्वच्छपपुल्लकमलोत्पर्मूषितानि च । अभिज्ञान- 

शाकुन्ते दुष्यन्तः पूर्वन्तु साक्चादुपगतां प्रियामपजहाति, पूनथि- 

वरापितां बहू मन्यते । निकामजलां स्लोतोवहामतीत्य मृगतृष्णि- 

कायां प्रणयवान् जायते । यो यः प्रदेशः शकुन्तलाभिरूपस्तं 

लभालिखितुकामो भवेदिति सानुमतेव॑चनं श्चुत्वा राजा स्रोतो 

वहां मालिनी सेकतलोनहंसमिथुनां चिकीषति तामभितो' 

निषण्णह्रिणान् गौरीगुरोः पावनास्पादांश्च । शछाखालम्बित- 

वल्कलतरोरधः कृष्णमृगस्य श्युद्कै वामनयनं कण्डूयमानां 

मृमीञ्च ! सैकतलीनहंसायाः स्थाने सेकतलीनहंसखमिथुनेति 

पदप्रयोगो विचायं; । सरित्सु: सरोवरेषुः निवसन्तो हसाः 

हंस्यश्च मध्येऽहुमि निदाघतापादात्मरक्षणार्थ दीधिकापड्िनीनां 
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पत्राणां छायासु विश्रमन्ति ! मालविकाग्निमित्रस्य द्ितीयाङ्के 

राजा प्रियाददंनाथेमवसितो जायते ! परं दाक्लिष्यमवलस्न्य 

पयुत्सुकतामेव केवलं प्रकटीकुरुते ! नेपथ्ये वेतालिको 

मभ्याह्वस्योपारोहणं ज्ञापयन् दीधिकायाः कमलिनीनां पतर- 
च्छायासु मुकृलितनेत्राणां हंसानां विश्रामं पारावतानामत्यथं- 

तापात् सौधोत्सद्धष्वेषं, पिषासाकूलानां शिखिनां वारियन्तरेषु 

परिपतर्नं॑सुचयति । हंसानां मृणालप्रियत्वं मेघदूते निदिं 

विद्यते । राजहंसानां साहाय्यं मेचो लप्स्यत एव इतयुत्षाहुवधन- 

पुरःसर कनकवलय स्र शरिक्तप्रकोष्ठौ मिलनातुरो यक्षो निवेद- 

यति--यद् गजितं महीमुदभूतकन्दलिकामवन्ध्यां कत्तु" शकने 
तज्जनस्य श्ववणसुखकरं ते गजित श्रुत्वा मानसं विहायान्यत्र 

गता हंसाः पनर्मानसं मन्तुमुन्मनसो विसकिसलयानां छदैः 
पाथेयवन्तो गगने भवतः केलासपर्व॑तपयंन्तं सयात्रीर्भावष्यन्ति 1 

यक्षस्तु सहाय इति पदं प्रयुङ्क्ते ¦ सहायः सयात्रस्यार्थेश्पि 

प्रयुज्यते । शञब्दार्णवानुसारं सहायस्तु सयात्रः स्यादिति । 

विक्रमोवंशीये राजा पुरूरवा सूतं रथमुपश्लेषयितुमाज्ञापयति \ 

राजा नाद्येन रथमारोहति । तं विलोक्यानिन्यसुन्दरी सा 

सुराद्खना सख्या सह् निष्कछामति ! उर्वंशीमार्गोन्सुखी राजा 

मदनस्य दुलेभाभिनिवेशित्वं स्मरन् उवैश्या शरीरात स्वमनसः 

कषणं राजस्या खण्डिताग्रान्प्ूणालातत् सूत्रकषंणमिव मन्यते । 

हंसानां पड्क्तिसौन्द्यं भारतस्य कवीनां मनस्तथाविधं चकष ` 
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यथान्यदेश्ीयकवीनामिति संकेतयति हांस-हेसगनः । वर्षारम्मे 

दक्षिणं विहाय पनरपि ते मानसंरोवरं गन्तुमभिलषन्तीति 

पर्वमेव निर्दिष्टम् । हिमाचलस्तेषां स्वदेशः । हांसर्हैसगनो 

रघुवंशस्य त्रयोदशसर्गे व्यवहृतं प्रियमानसानां खगाचामिति 

पदमपरन(मरूपेण पश्यति । इदन्तु हंसानां कालिदासीयवर्णनं 

न त्वभिनवसंज्ञानम् 1 मानसप्रिया हंसा इति बहुधा द्चितम् । 

अस्मिन् श्लोके कवियंमुनातरङ्खर्भिन्लप्रवाहाया गंगायाः 

सौन्द्यं॒वर्णयति ! क्वचिद् राजहंसानां नीलहंससंसगेवतीः 

पड्व्तिरिव सा आभाति । , 
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हंसानां नीरश्षीरविवेकः प्रख्यातः । संस्कृतेतरभारतीय- 

भाषाष्वपि हंसानां गुणोयं इलाधितः । कालिदासस्याभिन्ञान- 

शाकुन्तठे षष्ठाङ्के राज्ञ उक्तौ इदं स्पष्टीभवति । राजा 

नेपथ्यादागतं ध्वनि श्युखुते यत्र॒ माणवकः केनापि त्रिभङ्खी- 

क्रियते । श्रत्वा राजा सादाय्यार्थं सरं धनुष्टंह्भति । कुपितो 

भत्वा कथयति--भोः तिरस्करिणीगवित ! मदीयं शस्त्र 

त्वां द्रक्ष्यति ! एष तमिषु संदधे, यो वध्यं हनिष्यति, रक्ष्यं 

द्विजं च रक्षिष्यति । श्रत्र राज्ञा हंसस्य नीरक्षीरविवेकोऽहश्य- 

व्यक्तेरुद्बोधनार्थं निदिष्टो भवति । हसः क्षीरन्तु आदत्ते, परं 

तन्मिभ्रा अपो नैव । अपस्तु व्यति । 
हंसचिह्लवानां वश्ाणि व्यवह्ियन्ते स्म  रमुवंशे सप्दश- 
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सत्तदशं प्रवचनम् 

सर्गेऽतिधिवंण्यंते । असावामूक्ताभरण आसीत् । सरग्वी आसीत् । 

हंसचिह्लदुकूलवान् आसीत् । राज्यश्रीवधूवरः सोऽतिशयदर- 

नीय आसीदिति । कुमारसम्भवे वाणतं कलहंसलक्षणं दुकूलं 

पु्वंभेव निदिषटम् । 

चक्रवाकाथं चक्रो रथाङ्खो रथाङ्धनामेति पदानि व्यव- 

हृतानि । भारतोयकवीनां कव्येषु, पुरातैषु मध्यकालिकेषु 

नवीनेषु च चक्रवाका इष्यन्ते 1 श्रीलिद्धं चक्रवाकी । कुमार 

सम्भवस्याष्टमस्गे शंकरोऽभौमं पार्थिवश्च सुखमनुभृय गन्ध- 

मादनगिरि न्यवतंत । सायंकाल आसीत् । सौवणंशिलातल- 

माश्चयं कृत्वा नेत्रगम्यं भास्करमवलोक्य सव्यबाहुव्यपाश्रयां 
पावंतीं सायंकालिकटश्यं वणंयामासं । तत्र चक्रवाकमिथुनस्य 

क्टेलोऽपि वणितो विद्यते । चक्रवाकश्चक्रवाकी च दष्टं कमल्. 

केसरं त्यजतः । विपरिवृत्तकण्टो क्रन्दतः । इत्थं तिघ्नयोख- 

कनाकयोः सरसि स्तोकमपि व्यवधानमनल्पतां गतम् 1 

रघुवंशे दिलीपस्य प्रयत्नात रुः प्रतिदिनं बृद्धि पुपोष, 

इरिदकश्वदीधितेरनुप्रवेशाद्बालचन्द्रमा इव । कतिस्तेषां प्रणयवृद्धि- 

मुदिश्य चक्रवाकमिथुनं स्मरति 1 रथाङ्खनाम्नोरिव दिलीपस्य 

म्मध्य्राश्च परस्पराश्रयं प्रेम कृतविभ्नागम्रपि परस्परस्योपरि 
उपचितमभूत् । रथाङ्खनास्नी चक्रवाकी । रथाङ्गनामा चक्र- 
वाकः । पृष्पकविमानयात्री रामः पम्पासरसो वर्णनकाले चक्र- 
वाकमिथुनानि न विस्मरति! विस्मत्तु कथं शक्यते ? 
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विप्रयोगव्यथाग्रस्तानामार्वासनहेतवो विप्रयुक्ता भव॑न्ति ! पस्षा- 

सरसि रथाङ्खनाम्नां इन्द्रान्यन्योन्यस्मे उत्पलकेसराणि ददति 

स्म ¦ सीत्ताया दूरावान्तरवर्तिना रमेण सस्पहमवियुक्तानि 

तानि वीक्षितानि । 

कुमारसम्भवे शिवसमाधिभङ्धाथं मदनस्य मधोश चेष्टानां 

वणैनप्रसंभे रथाङ्खनामापि रवाणंतः । द्विरेफः स्वां प्रियां शृङ्गी- 

मनुसरन् कुमुसेकयपात्रे मघ पपौ । कृष्णसारः स्पञचसूखेन निमी- 

लितनयनां श्रियां श्युङ्खणाकण्ड्यत । करिणी रागातिरेकात् 

कमलरेणुगन्वि भुखान्तधृंतपयः करिणे ददौ । रथाङ्खनामाऽ- 

धोपमुक्तेन बिसेन प्रियां रथाङ्कनाम्नीं सम्भावयामास । विक्रमो- 

वंशीये विप्रयुक्तो राजा हंसोत्पतनानन्तरं प्रियासहायं चक्रवाकं 

हृष्ट तं प्ष्टुमिच्छति । हे रथाङ्गनामन् ! रथाङ्गं । श्रोणि- 

बिम्बया विथयृत्तस्त्वामयं मनोरथद्यतैवंतो रथी पृच्छति । तदनु 

राजा चक्रवाकस्य तुषुणीस्भावं प्रति क्षुभ्यति उपालम्भयुर्वंकम् । 

कथयति च-कमलिनीपक्रेणापि आवृत्तकखेवरां सहचरीं दुर- 

वत्तिनीं मत्वा त्वं समुत्सुकः सन् रोदिषि ! भ्रियानुरगहेतोरेवेयं 

पृथक् स्थितिभीरूता । किन्तु मदर्थं कथं कान्ताप्रवत्तिपरङ्मुख- 

स्वम् ? मदोयवस्था तु अत्यर्थं दयनीया + कृमारसम्भवे 

नगाधिराजो हिमवान् गोषधीनामक्िपस्य चन्द्रस्य ̀  बुद्धौ समेत- 

बर्ु; सन् पात्या विवाहदीश्नाविषि कुरते 1 कन्था भंगलस्नान- 

रि्थलाङ्खी.. निष्यन्नमेषजलाभिषेका प्रफुल्लकाशा वसुधेव 
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स्तदा प्रवचनम् 

राजते । तस्या अङ्के शुक्लागुरुविंरचितः, गोरोचनायाः पच्र- 

रचनाभिरविंशेषितश्च ।. सा पर्व॑तराजकन्या चक्रवाकाङ्कितिसेक- 

ताया भागोरथ्याः शोभामतीत्य तस्थौ । गोरोचनाचक्रवाकयोः 

पीतत्वेन साम्यमिति मल्लिनाथः । 

चक्रवाका मिथुन एव दृश्यन्त इति हांसहसगनस्योहा 

समर्थनीया । तयोर्नेशवियोगदुःखं कविभिरनल्पबारं संकेतितम् 

दिनान्ते शंकरः पादाग्रस्थितान् शुद्धैजंले विंहितार््यान् विधिज्ञान् 

तपस्विनः प्रत्युमाया ध्यानमाकषंति येऽभिसन्ध्यं शुद्धये गायत्रीं 

गृढं जपन्ति स्म । सोऽपि नियमार्थं प्रस्तुत उमाया अनुमति 
काङ्क्षते, विनोदनिपुणससखीजनेभ्यो वल्गुभाषिणीं समप्यं 

रोलरानतनया शंकरवाचि अवधीरणासदहितं विजयया सहाहै- 

तुकमालपितुमारभते । दिनात्ययोचितं सन्ध्याविरधि गायत्रीमन्त्र- 

र्वं ् चिवश्चकार । अभाषमाणां पावंतीमुपेत्य तस्याः कोपपरि- 

हारार्थमसौ स्वं चक्रवाकसमवृत्ति जगाद । चक्रवाकसमवतते- 

र्थो मह्लिनाथेनानन्यसङ्कित्वं कृतोस्ति । रत्रौ तयोवविंयोगस्तु 

भवत्येव परं हृदये सहैव तिष्ठतः 1 अभिनज्ञानशाकृन्तङे षट्पद इव 

दुष्यन्तः दाकृन्तलाधररसपानार्थं तस्या मुखमुञ्चमयितुमिच्छति । 
शकृन्तलाऽभिलषन्त्यपि नाल्येन परिहुरति 1 अकस्माद् नेपथ्ये 
चक्रवाकवधू्ः सहचरम्मन्वयितुं प्रेयंते यतो रजनी समागता । 

अन्यत्र शाङ्खरव ओदकान्तं स्निग्धजनोऽनुयन्तव्य इति स्मारयति । 

तत्र शकृन्तल सखीमनसूयां कमलिनीपत्रे प्रच्छन्नमपि प्रिय- 
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मपश्यन्ती विकला चक्रवाकी रोदितीति निवेदयति । अनसूया 

सकृन्तलामाए्वासयामास । चक्रवाकी अपि प्रियेण चक्रवकेन 

विना विषादेन दीघंतरां निशां गमयति । वियोगस्य दुःखं गुरु, 

परमाशाबन्धस्तद् लघूक्रुते । कविः चक्रवाकमिथुनस्य संयोग- 

दौलंभ्यमिदं लक्ष्यीकृत्य पेमिकहूदयाकुलत्वं कालयापनाक्मच्वं 
च चित्रितवान् । मालविकाग्निमित्रे राजा स्वप्रेयसीमाभरण- 

लंकृतामनतिलम्बिदकूलनिवासिनीं पश्यति परं दूरत एव ¦ 
परिव्राजिका धारिणी च तत्रोपस्थिते। राजा सव्रीडमशोकेवृक्ष - 

मभिपिरिक्रामति, चेतसि मालविकासंयोगकामेनातुरः सन् । 

सञ्चिधिविप्रयोगमिमं कविः राज्ञो भुखात् चक्रवाकयोर्दौरभाम्यो- 
द्छेखेन स्पष्टीकुरूते । राजा रथाङ्खनामा इव, प्रिया मालविका 
चक्रवाकी इव । धारिणी निशावदननुज्ञातसस्पर्का विद्यते । 

कादम्बो हंसभेदः । मल्लिनाथानुसारं नीलहंसोऽस्ति । 

ऋतु संहारे हेमन्तवणने स्वच्छतोयानि सुरीतलानि सरसि 

सोन्मादकादम्बविभृषितानि व्यन्त । जाह्लव्याः यमुनासंयोग- 

सुषमां वर्णयन् कविः प्रियमानसानां खगानां कादम्बसंसगंवणं 
पक्ति संकेतयति । यमुनातर ् ख्व्यामिश्चप्रवाहिणीमपि । 

, चकोराणां स्थानमपि भारतीयभाषाणां साहित्ये अनुपेक्ष- 

णीयम् । कालिदासस्य काव्येषु कामिनीचक्षुःसौन्दयंवर्णनकारे 

ते निर्दिष्टा विन्ते । रघुवंशे तामरसान्तराभां विधातुलंलितां 

सुष्टिमाकृतिलोभनीयां . भोज्यामिन्दुमतीमुद्क्यि दौवारिकी 

सुनन्दा षष्ठे सगे “चकोराक्षि, इतो विलौकयेवि' उक्तवती । 
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क्रौश्चः संस्कृतकाव्यस्येतिहासेऽविस्मरणीयः । आदिकवेः 

काव्यनिर्माणप्रेरणाश्चोतोऽयम् । वनाभ्यासे चरन्तमनपायिनं कौश्च- 

योश्वाश्मिथ॒नकं पुमांसं वैरनिलथो निषादः शोणितपरीताङ्खं 

चकार; सध्रीची कऋौश्वीं रुदतीं निशम्यादिकिवेहंदयं दुदुवे 

भमा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । यत्कोश्च- 

मिथुनादेकमवधीः काममोहितमिति" इलोक।दनुष्टुपूछन्दः समा- 

गतम् । महाकविना कालिदासेन ऋतुसंहारे कौश्वानां वणं 

विहितम् । वसन्तेऽन्यस्मिन् ऋतौ वा स्वकूजितेन जनस्य 

मनसि माधुयंसञ्चारका; पक्षिणो बहवः, परं शीतता जनानन्द- 

कारिविहगाः कति सन्ति ? ऋतुसंहारस्य चतुर्थसगंस्य पश्चम- 

सर्गस्य च इलोकान् हांसहसगनः स्वनिबल्धे संकेतयति । हेमन्त 
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शालिफलनां प्राचुयम् । प्रामसीमाबहिःस्थानानि तैष्चितानि । 
मृमाङ्गनानां यूथेविभूषितानि । मनोहरैः ऋौञ्चैनिनादितानि 
च । एवंविधानि सीमान्तराणि वेतांस्युत्सुकयन्ति । सगंसमाप्षि- 
लोकेऽपि क्रोञ्चनादो दिश्यते । हिमयुक्तः कालो बहूगुणेर्योषितां 
रमणीयथित्ताकषंकश्च । परिणते्बहुसंख्यकैः शालिभिग्राम- 
सीमानौ व्याकुलाः । कालोऽयं हेमन्तो विनिपतिततुषारः कौञ्च- 
नादेनोपगीतश्च । पञ्चमसर्गारम्भेऽपि क्रौञ्चाः स्मय॑न्ते । शिशिर- 
संज्ञकः कालोऽत्र रवाणितः । क्षितिः प्ररूढशालीनामीक्षणां च 
चयेरावृता । क्वचित स्थितानां क्रौञ्चानां निनादे राजितोध्यं 
शिदिरस्यः कालः । मदनस्य परकामता विद्यते ! प्रमदाजनस्य 

प्रियोऽयम् । 

तदनु हासहेसगनो गृहंबलिभुजं निदिशति । मेघदूतस्य 

श्लोकोऽत्र तेन सूचितो यत्र गृहुबलिभुजां कुलायारम्भर््रमिषु 

चैत्यानि आकुलानि जायन्ते । गृहुबलिभुजः काकादिग्रासपक्षिणः । 

काकशब्दः काविदासस्य कृतिषु केवलं काकपक्ष एवोपलभ्यतं 

इति हासहेसयनस्य सूचनाभ्नुपेक्षणीया । रधुवंशे पदमिदं कविता 
व्यवहूतम् । तृतीयसर्गे रधोर्बाल्यं वण्यते । मनोः शासनानुसारं 

रघोश्चूडाकमंसंस्कारो निष्पन्नः । प्रथमे तृतीये वाड््दे करणी- 

योऽयमिति ल्लाञ्चवचनम् । तदनु पञ्चमं वर्षं भ्राप्य चलकाक- 

पक्षकैवेयस्ये रमात्यपुत्रैरन्वितोऽसौ पच्नाराद्रणात्मिकां लिपि 

पथवद गृहीतवान् । एकादशस्े रामस्य बात्यश्चौं ्वणितम् ¦ 
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स्योक्तिः सर्वभोमिकी । मषु सम्बोध्य रतिमंदनदहुनभस्म 

कपोतकवुंरमिति वक्ति । विक्रमोवंशीये सालविकाम्निमित्रे च 

पारावतपदमपि हांसहेसगनः संकेतयते । मालविकाभ्निमित्रे वेता- 

लिको मध्याह्न सूचयन् पारावतानामत्थ्थंतापात्सौधनिवासा- 

शक्ततां दिशति । 
मयूराणां नृत्यमपि भारतीयकाव्येषु बहुभिः कविभिवं- 

णितम् । कालिदासस्य रचनासु यत्र-तत्र मयूरा दृश्यन्ते 

रघृवंशे प्रधाविताश्वो राजा तुरगसभीपादत्पतन्तमपि रचिरः- 

कल।पं मयू रमुदिश्य बाणं न ममोच । मल्लिनाथानुसार 

मह्यामतिदायेन रौतीति हेतोरसौ मयूरपदाभिषेयः। कु मारसम्भवे 

हिमाचलसौन्दयंवणंने शिखण्डिनां बर्हीः स्मयंन्ते । भागीरथी- 

प्रवाहस्य च्ीकराणां प्रापकोऽस्ति हिमाचलस्य पवनः । देव- 

दारून् पुनः पुनः कम्पयते च । चिखण्डिनां बर्हाणि भिन्नानि 

कुरुते । रघुवंशे सुखस्पर्शैः शालनिर्यासगन्धिभिर्वातिः सेव्यमानौ 

दिलीपः सुदक्षिणा च स्निर्धगम्भीरनिर्घोषं स्यन्दनमारह्य 

गुरोराश्रमं गच्छतः । मारने रथनेमिस्वनं श्रुत्वा मेषागमनष्छकया 

शिखण्डिन छन्नमितमुखा भवन्ति । तेषां केकास्तौ शपष्वन्तौ 

गच्छतः 1 के मूध्नि कायन्तीति केकेति मल्लिनाथः । केका 

वाणी मयूरस्य इत्यमरकोषः । कुमारसम्भवे शिनः प्रभाः 

वैलिष्टचं वण्यते । सा गिरििखरेषु उन्नतस्थनिषु तिष्ठति । 

रजन्यास्तमस्तु निम्नस्थानप्रवखम् । वेधसा गुण्ोषयोरात्स- 
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सटी गतिः प्रकल्पिताऽस्ति । हिमालयश्चन्द्रकिरणेजंनितप्रसरै- 

अन्द्रकन्तमणीनां जल बिन्दुभिः मेखलाहूुमेषु निद्रां गतान् 

लिखण्डिनोऽसमये बोधयति । मल्लिनाथः लिखण्डिग्रहणएमित- 

रशकन्तानां कूलायनिलयत्वात्स्पष्टयति । मालविकाग्निमित्र 

परिव्राजिका दष्प्रसहानीकं दिशन्ती अपाष्णिंलम्बिरिखिवह- 

कल पधारीति पर्द प्रथुडते । रघुवंशे विलासिनीनां वण॑ने इन्द्र- 

चरान् निर्दिश्य कविरुत्कलापैः प्रस्निग्धकेकैस्तटर्बाहिभिः सुन्द- 

रीणां गीतानुगवारिमृदङ्धवाद्यस्याभिनन्दनं बभाण । अस्मिन्नेव 

काव्ये षषठसे कलापिनां नृत्यस्यौ्धत्यं निदिषश्यते । तेषां पुरोप- 

कण्ठे उपवनाश्रयत्वमपि । न केवलं क्रीडामयूरा वनर्बहिणोऽपि 

काव्यविषयत्वं गताः । अयोध्याया अधिदवतता पुरो दौत्यं 

वणंयती यशिनिवासभंगाद् वृक्षेशयानां मृदङ्धशब्दापगमान्तृत्त- 

विरहितानां दवस्पुलिङ्घाहतरोषबर्हाणां क्रीडामयू राणां वनबरहि- 

णत्वप्राप्ति सूचयति । मयूराणां ध्वनिः संस्कृतकाव्येषु बहुधा 

कविभिरर्वाणि । कालिदास इन्दुमत्या अजपौरषप्रमुदिताया हियं 

वर्णयन् नवेरम्भःपृषतेरभिषिक्तायाः स्थल्या मयूरकेकाभिनिष्प- 

न्तमस्चवृ्दाभिनन्दनं दिदेद । 
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महाकवेः कालिदासस्य रचनासु विवधजन्तुनामुत्टेखो 
हश्यते । जलचराणां, स्थलचरार्णा, खेचराणाञ्च । न केवलं 

मानवप्रकृतिकृतिचित्र खेषु महाकविरसौ दरंयामास स्वप्रतिभा- 

श्रेष्ठं, मत्यंलोकाधिवासिनामपरजन्तूनामपि वणनेऽसौ स्वकं 
प्रतिभावैशिष्टयं स्पष्टयामास । 

हांसदहसगनेन कालिदासस्य कृतिषु जलचरानुदिकश्य यों 

निबन्धः प्रणीतोऽस्ति तस्यारम्भ एव रघुवंश्महाकाव्यस्य तिमि 

प्रति पाठकानां ध्यानं समाकषंति 1 रामाभिधानो हरिवैदिरहीं 

मलयपयंन्तं वानरनिमिंतसेतुना द्विधा कृतं फेनवन्तं सागरं 

दशंयन्. तस्य ॒रूपस्येहक्तया इयत्तया वा दुनिरूपत्वं निदिदन, 

तरङ्काधरदानचतुरस्य सूखापंणप्रकृतिप्रगल्मायाङ्कैम्बनं वणंयन् 
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तस्यानन्यसामन्यकलच्रवृत्ति स्पष्टयन् तिमीनामुल्लेखं कृत- 

वान् 1 अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम चतयोजनविस्वृतः । तिमिङ्जिलो 

गिलोऽप्यस्ति तद्गिलोऽप्यस्ति राघव इति हेमाद्रिः 1 शचतयोजन- 

गायतः पाठोऽपि लभ्यते । राम उवाद-अमी तिमयो व्यात्तान- 

नत्वात् ससत्त्वं सरिन्मुखाम्भ आदाय सम्मीलयन्तः सरन्ध्ैः 
चिरोभिर्वारिप्रवाहानूर्ध्वं वितन्वन्ति । 

समुद्रो यादसाम्पतिरिति कथ्यते । कालिदासो यादसा- 

मप्युल्लेखञ्चकार । अमरकोषानुसारं यादांसि जलजन्तवः । 

मट्लिनाथानुसार जलग्राहः । हांसदहेंसगनोऽथंममं समथंयति । 

विक्रमोववं्ञीये चतुर्थाङ्के करिमकरो हश्यते । करिमकर- 

स्यार्थऽनेक्यं विद्यते । मातङ्खनक्रस्य व्याख्यापि नास्त्येकविधा । 

रघुवदोऽम्बराद्ि वणंयन् रघुनन्दनो मातङ्खनक्राणां जलक्रीडां 

वणंयति । सहसोत्पतद्धिर्मातङ्खनकेः समुद्रस्य फेना विभज्यन्ते, 

तेषां कपोलेषु संसपंणोन कणं्षणचामरा भवन्ति ! मल्लिनाथीय- 
टीकायां मातङ्धनक्रस्यार्थोऽस्ति मातङ्खाकायो ग्राहः । टहैमाद्रि- 
व्याख्यायां जलमजो निर्दिष्टः । चरितवधंन एकस्मिन् स्थाने 

दन्द्रसमासं गृह्णति अन्यन्न जलहुस्तिनम् । 

नक्रग्राहुगोधानामुल्लेखो रघुवंशे मालविकाम्िमित्रेऽभि- 

ानशाकुन्तरे चा कृतोऽस्ति । रधुवं्चस्य सप्ुमसर्गे संवृतमत्सरा 

बहिःरसन्ना तपा गृढनक्रह्दा इव वेद्भ॑मामन्त्य तदीयां पूजा- 
मृषाकनमिषे प्रत्यप्यं जगमुः । रघुवंक्षस्य षोडडसमे कनिर््रष्मि- 
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कालिकां ऊर्मिलोलोन्मदराजहंसनी रामपद्रष्टनक्रां रोघोलता- 

पुष्पवहां सरयूं वणंयति । कोपविलोहिताक्षस्य त्रैलोक्यनाथस्य 

कार्यान्तरमानुषस्य प्रभवस्य कुञचस्य तरस्वितां चणंयन् श्रसौ 

छदाथंमुदुवृत्तनक्रमिति पदं प्रयुङ्क्ते 1 न्रा निवासः सरित्सु 

जलारयेषु च । करौ कमलवनं हृष्ट सकरमीत्या कामनावरोधं 

न कुरूते । मालविक्राग्निमित्रे राज्ञो वचनमच्र स्मत्तव्यम् । नहि 

कमलिनी हृष प्राहमवेक्षते मत ज्गज इति । अभिज्ञानशाकृन्तरे षष्ठा- 
इनके विस्रगंधी गोधादी मत्स्यबध् इति श्यासेन कथ्यततेऽडगुलीयक- 

दरंनविमदानपुर्वम् । सपद्खमण्डूकभेकदडुराणामपि वणंनं कविना 

कृतम् । ऋतुसंहारे सपङ्कूतोयात जलाशयादुप्लुत्य भेकस्तृषा- 
तुरस्य सप॑स्य फणमातपच्रं विधाय तस्याधःप्रदेदे निषीदति । 

कविना मत्स्थानामुल्ङेखो रघुवंशे ऋतुसंहारे चाकारि । 
अजस्य सैन्यबलं वणयन् लिरेख--वायुवशाद्विदीर्णैमुखेः प्रव्- 

दानि सैन्यरजांसि पिबन्तो मत्स्याकारा ध्वजाः परित आवि- 

लानि नवजलानि गृह्णन्तः परमशथंमत्स्या इवासन् । ऋतुसंहार 

गजे: सरः समुल्क्िप्ठाशेषमृणालवृन्दं विपन्नमीनं पलायित- 

भीतसारसं निविडविमर्दकर्दंमञ्च क्रियते । रघुवंशे षोडद्यसर्गऽ 

न्योन्यकेयूरविघटविनीभिः सनृपुरक्षोभपदाभिरद्धनाभिरुद्विगनहंसां 

सरितं वर्णयित्वा परस्परसेचनतत्पराणां कामिनीनाममिलाष- 

दर्ची नौसंश्रयः कुशो गृहीतचामरां किरातीं भ्रति दुरवहशरोमि- 

पयोधरत्वात्कायभुद्धोदुमसमर्थानां जलक्रोडापराग्छानां स्िरीष- 
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भ्रसवावतंसेभ्यः दोवालप्रियाणां मीनानां प्रवञ्चनं वर्णयते । 

मीनाः शेवाललोलाः। रोवालं जलनीली । कुमारसम्भवस्याष्टमसगे 
पावती शिवं कनकतामरसेन ताडयति तस्य कराक्षिप्ताम्बुनाक्षीणि 

विनिमीलयति, गङ्गा प्रविद्य जलक्रीडां करोति, मीनपङ्क्तया 

दविगुखितमेखला सती । जालोपजीविनां जीविका विगर्हिता । 
आनायिमास्स्यिकमत्स्य बन्धजालोपजीविधीवरपदानि प्रयुक्तानि 
रघुवंशेऽभिन्ञानक्ाकून्तले च । षष्ठेऽङ्कं--'सुचक, मुच्यतामेष 
जालोपजीवी 1 उपपन्नः खल्वङ्गुलीयस्यागमः ।' 

कुमारसम्भवे मेघदूते ऋतुसंहारे च सषफरीणां वर्णनं 
द्रष्टव्यम् । देहविसजंनार्थं समुद्यतां मन्मथप्रियां रति कुमारसंभवे 
आकाशवाणी अनुकम्पितवती, जलाशयस्य दोषेण संत्रस्ता 
शफरीं प्रथमं वषंमिव । अमरकोषानुसारं शफरी प्रोष्ठी च 
समानाथके । ऋतुसंहारे शरहतौ नदीनां गमनमान्दं॒वर्ण- 

यन् कविस्ताभ्यश्चञ्चन्मनोज्ञशफरीरसनाकलापाः पर्यन्तसंस्थित- 
सिताण्डजपञिनक्तहारा विक्षालपूलिनान्तनितम्बबिम्बा इति विशेष- 
णानि प्रयुक्ते! अभिज्ञानशाकुन्तरे रोहितस्योल्छेखो भवति । 

ऋतुसंहारस्य द्वितीयः सर्गो द्रष्टव्यः ! धूसरं विदोषणः 
पाण्डुर कोटरजस्वृणान्वितं भुजगेन तुल्यं वक्रगतिप्रसपितं 
ससाध्वसः भेकक्लैः निस्नस्थानाभिमुखं नवोदकं निरीक्षितं 
भवति । | ॥ 

रजतसुक्तिन्यायो भारतीयद्ंने सुविरथातः । रघुवशे 
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भ्रात्मनः पदं पुष्पकविमनेन विगाहमानः सन् समाभिधानो 

हरिः स्वोक्तौ सेकते भिन्नरुक्तिपयंस्तमुक्तापटलं फलार्वाजत- 
पूगमालं पयोधेः कूलं वर्णयति । 

राघवस्तत्रैवो्मिवेगात्पयंस्तं विद्रुमप्ररोहैः प्रोतमु खं शङ्ख- 
यूथं तस्य क्छेशादप्षरणं च निर्दिशति । ऋतूसंहारे वतीया- 

ध्याये गगनमुज्मितजले रजतशंखमृखालवद् गौरवर्णौर्वायुवेग- 
चलेधंनेः चामरशतैरुपवीज्यमानो राजेव हश्यते । शंखाथ॑ 
जलजमपि प्रयुज्यते । (जलजं शङ्खपद्मयोः इति विश्वः । 
रघुवंशस्य दशमसरगे आपाण्ड्रत्विषो गर्भिण्यो राजपत्न्यः स्वप्नेषु 

जलजासिगदासा द्खंचक्रलाच्छितमूर्तिभिर्वामनैः आत्मानं रक्षतं 
दहज्ुः । सप्तमसगं अजः; प्रियोपात्तरसेऽधरोष्ठे जलजं निवेश- 

यति ध्माति च । रणारम्भे रणावसाने शङ्लध्वनिभेव(त स्म । 

जलजश्ङ्खयोधित्रणममङ्कलापहारि मन्यते स्म › 
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इकृन्करणे मररो सन्निहिते सति जीवात्मानं रक्षितुं 
न शेक्ष्यतीति सत्यं परं व्याकरणज्ञानं विरहय्य कैेवत्याप्निसाध- 

कानां सन्मागंदशंकाणां शिवेतरविमोचकानां कल्याणसरणि- 

विधायकानां नानाविधच्ा्लाणां ज्ञानं न प्रवत्तते । व्याकरणन्य- 
यनात ज्ञाच्वकाराणामाद्यः प्रत्यक्षीभवति आवहति च तदनु 

रमे, सुखं, सामरस्यश्च, प्रभवन्ति चाध्येतारथिकीपितमन्वेष्टुम् । 

संसारेऽस्मिन्वसारेऽनुपयुक्तपदार्थराकृष्टं चेतो वाब्रज्यते, सास्मयंते 

, च तानेव गरलदात॒न् , दुःखाशनिभिस्ताज्यमानम्रपि नोपरज्यते, 

कामनानां मरौ दन्दह्यते । पीयूषं कुत्रान्वेष्टव्यम् ? प्राप्रमगवद- 

नुग्रहाणामृषीणां कलिमलप्रध्वंसिनीषु वाक्षु । ता व्याकरणमन्तरा 

सम्यङ् नावम्यन्ते, व्याकरणाधीतिनो बहूविधद्याह्लाणामनु- 
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, शीलनक्रियाभिविशङ्कज्चेतः सुखायते । मनीषित्वाय शन्दानु- 
दासनस्योपयोगिताऽविसंवादिता विद्यते । ननु व्याकरणशा- 

खाणां पदव्याख्यानेधु सवत्र सास्थं नावलोक्यते, परं पाणिनीयं 
व्याकरणं विद्र्डिमृषंन्यतमं गीयते, अनुसरन्ति च म्रन्र्कारा- 
स्तदीयसूत्राणि सबहुमानम् 1 महाप्रतिभाप्रभावः कात्यायनो, 
गोनददेकप्रभवो महावैयाकरणः पतञ्जलिः, प्रदीपकारः कैयटः, 
उद्योतकारो नागेदाभट्च सुरवाण्या व्याकरणस्याध्येतृां शब्दा- 
वगमसौविध्या्थं यान् ग्रन्थान् प्रणिन्युस्तानुिष्य तर्कावकाशो विद्- 
द्धिलंभ्यतेऽद्यापि । जमंनदेक्ञीयो वैयाकरणः पाठलथीमो महा- 
भाष्यस्योपोद्घाते शब्दानुशासनभरयोजनानि एदिश्य पतञ्जलि- 
कृतविवेचनेषु समुपलब्धं वैदिकमन्त्रव्याख्यानं प्रति विदुषां घ्यान- 

मारकषंति । महामुनि यास्कं पतञ्जंलिनेपिक्षिष्ट तस्य षद्धति- 

मपि अन्वसार्षीत् , परं सवत्र तयोर्थसाम्यं नालोक्यते । 

भाष्यं व्याचिकीर्षुमनिरसौ शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि 

ग्रन्थस्योपोद्घातेऽतनिष्ट इति व्थाकरणविंदषां विदितमेव । तत्र 

शऋर्वेदान्मन््रा गृहीताः शब्दानुशासनस्य महिमनि स्पष्ठयितुम् । 

आत्विजीनाः स्यमित्यध्येयं व्याकरणमिति निदि वेदिको मंत्रो 

निदिंदेयते । चत्वारि भ्युङ्खास््रयो अस्य पादा द्रे शीषं सप 

हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यान् 

आविवेश ॥ इति । नैश्क्ताणां व्याख्यानात्पतञ्जवेर्व्याख्याऽ् 

भिन्ना । चत्वारि श्युख्ामि सन्ति पदजातानि । भामाश्यातोप- 
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सर्गनिपाताश्च । धातवो धातुरूपाणि चाख्यातसंज्ञकानि भवन्ति । .. 

अविका्यंश्चादयो निपातसंज्ञकाः । पादाः कालरूपाः । तरयः कालाः । 

भृतभविष्यद्टतंमाना इति । द्वे शीषं । द्वौ शब्दात्मानौ । नित्यः 

कार्यश्च । सप्रहस्तासो श्रस्य । सप्विभक्तयः । प्रथमा, द्वितीया, 

तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमीति । त्रिधा बद्धः कथम् ? 

महाभाष्यानुसारं त्रिषु स्थनेषु बद्धः वृषभोभयम् । त्रिषु स्थानेषु 

कुत्र ? उरसि कण्ठे शिरसीति । महो देवो मर्त्यान् आविवेश । 

महान् देवः कः ? पतञ्जलिः शब्द इति गृह्णाति । महान्देवः 

शब्दः मर्त्यान् मरणधमंणो मनुष्यान् आविवेश । इत्थं निवंण्यं 

सि दान्तं स्थिरीकरोति । महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्य- 

ध्येयं व्याकरणम् 1 उद्योतकारो भाष्याथंमित्थं विवृणोति । 

महान् देव अन्तर्यामिरूपः राब्दो मर्त्यानाविवे । स्वाभेद- 

माविष्कृतवानिति मन्रतात्पयंम् । महतो देवस्य शब्दन्रह्यणो 

व्याकरणज्ञाप्यतया व्याकरणज्ञस्तदाविष्ट इव भवति । पद. 

जातानि किम् - परापश्यन्तीमध्यमावेखरीरूपाणीति । हरिक्चन- 
व्याख्यातुरब्दोद्धरणाद् भाष्यकारस्य मतं पुनरपि विवृणोति । 
तत्रान्यः सर्वेश्वरः सवंरक्तिमहान् शब्दवृषभ; 1 तस्मिन् खलु 
वाभ्योगवित् शछाप्नजसाब्दज्ञानपुवंकं प्रयोगेण क्षीणपापः पूरुषो 

विच्छियाहङ्कारग्रन्थीन् अत्यन्तं संसृज्यते । 

चत्वारीति पददारन्धमपरमूङ्मन्त्रसुद्धृत्य माष्यक।रः 

खब्दानुन्ासनपरयोजनानि पनरपि व्याचष्टे । "चत्वारि वाक्- 
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परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्यणा ये मनीषिणः । गुहा ग्रीणि 

निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति 11 चत्वारि 

वाक्परिमिता पदानि । भाष्यकारानुसारं चत्वारि पदजातानि 

नःमाख्यातोपस्गनिपाताश्च । उद्योते परापश्यन्तीमध्यमावैखयंः 

बोध्यन्ते । पतञ्जलेभाष्यं स्पष्टीकुवेन् नागेशमटरो वेयाकरणस्तु 

लाघ्वबरेन तदबललब्धथोगेन च गुहाऽन्धकारं विदायं सर्वं जाना- 

तीति भावं दयोतयते । 
आचायंस्थ यास्कस्य निश्क्ते पदव्याख्यानमन्थाहदां दश्यते । 

पतञ्जलिर्निंखक्तं जानाति स्मेति तस्य महाभाष्यपडक्तयः सूच~' 

यन्ति! आचायंथीमो महावेयाकरणस्यास्य मन्त्रव्याख्यानशोल्यां 

यास्कस्य पद्धतेरनुव्त्तनं पश्यति । पतञ्जलिर्यास्कमन्वेति, परं 

पदव्याख्यानस्वातन्व्यं रघ्चन् 1 द्रयोरेव स्थानं संस्कृतवाडमयेऽ- 

त्युच्छतम् ! द्वावेव पदार्थान् ज्ञापयतः । एको वेदस्याविदित- 

पदानाम्थं ग्राहयति, ज्ञापयति च मन्त्राणां वेरिष्टचम् । अपरो 

वैयाकरणमूरधन्यः शब्दानुशासनदास्त्रे अध्येतणां मनीषां प्रवेश्- 

यति, पाययति च श्रमसाध्यं व्याकरणनज्ञानरसम् । शब्दसान्ञ- 

क्षेत्रे विद्रंसो द्वावेव प्राच्यजगति प्रतीच्यजगति च निषेवन्ते, 

सभाजयन्ति च  बल्वायाससाध्यवेदार्थोपपत््यर्थं यास्कस्य निक्तं 

बहुधा साहाय्यप्रदम् 1 ऋग्वेदस्य चतुथंमण्डलस्य पूर्वोद्श्तो 

मन्त्रो यास्केनापि व्याख्यातः । हष्टिभेदस्त्वत् सुस्पष्टः । तदनुसारं 

चत्वारि शयुं वेदाः । त्रयोऽस्य पादा इति सवनानि त्रीणि। 
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दे शीर्षे प्रायणीयोदयनीये । सप्त हस्तासः सन्ति सप छन्दासि ! 

त्रिधा बद्धोऽयं वृषभो मन्त्रन्राहा णकल्पैः । एनमृग्भिः शंसन्ति, 
यजुर्भिंयंजन्ति, सामभिः स्तुवन्ति । एष हि महान् देवो यज्ञो 

भर््यानाविवेच । यास्कस्य व्याख्यानुसारमेष महान् देवो मरण- 

धर्मान् मनुष्यान् यजनाथंमाविश्चति । यास्कपतञ्जल्यो्मन्र- 

व्याख्यानसाम्यं भेदश्च प्रतिपद्येते । यास्कस्य मते याजनमेव श्रैष्ठयं 

भजते, यतो वेदानुसारं सुविद्वांसो यज्ञं ॒विश्वतोधारं वितेनिरे । 

प्रश्नः समुदेति, पूर्वोद्धृतमन्त्रे-- चत्वारि वाचः परिमितानि 

* पदानि कानि ? यास्कोऽत्र भिन्नानि मतानि प्रतिजानीते । 

ओंकारो महाव्याहूतयगेत्याषंम् । नामाख्याते चोपसगंनिपाता- 
शेति वैयाकरणाः । अत्र पूवेतनवेयाकरणानामेव मतं पतञ्ज- 

लिना भ्रकटितं, न तु मौलिकतां समाधित्य वेदार्थो मन्वितः । 

वैयाकरणानां मतोत्ेखोऽयं यास्कपतञ्जल्योः कालविप्रकरषं 
नाभिसूचयते । याज्ञिका अर्थं कूवंन्ति ~ मन्त्रः कल्पो ब्राहमणं 

चतुर्थ व्यावहारिकी । परं नैरुक्तानां व्याख्या त्वन्या ! ऋचो 

यजूंषि सामानि चतुर्था व्यावहारिकीति नैरुक्ताः । अत्रापरेषां 
मतं निदिश्यते । सर्पाणां वाग्वयसां क्ुप्रस्य सरीसृपस्य चतुर्थो 
व्यावहारिकी इत्येके । त्राह्यणात् स्वव्याख्यां निरुक्तकारः स्पष्टी- 
कूः्वन् स्वमतं पुष्णाति । तदनुसारं ब्राह्मणा देवानां वाचं 

वदन्ति, मनुष्याणाञ्च । 

पतञ्जलिर्यास्किस्य निर्क्तं जानाति स्मेत्यत्र शंकावकारं 
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महाभाष्ये भाष्यकारः स्वयमेव निरस्यति । पाणिनीयन्याकरणस्य 

तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य प्रथमं सूत्रमुणादयो बहुलं विवेच- 

यतस्तस्य स्वमतप्रतिपादनार्थं नेरुक्तानामुल्लेखः स्मृतिपथं 

समानेतव्यः । नाम खल्वपि धातुजम् 1 एवमाहूर्नेरक्तकारा इति। 

आचायंथीमस्य कथनं साधु प्रतीयते यन्महाभाष्यकारे यास्क- 

स्याथेप्रतिपादनैलीं शब्दो नानुसरल्नपि तस्य भावग्रह- 

पद्धति न विजहाति । परं तयोरसंगतिरपि न ॒विस्मत्तेव्या ¦ 

वेदाथ॑प्रतिपत्तये उभावेव समाधत्त । सन्दभेऽस्मिन् भाष्यकारस्य 

सुदेव इति पदस्य व्याख्यानमध्येतारोऽनुशीलयेयुः 1 ग्वेदस्य 
मन्वमसावृदाजहारोति विदितमेव पाणिनीयव्याकरणविद्षाम् 1 

सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्तसिन्धवः । 
अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुषिरामिव ॥ 

व्याकरणानुलीलनस्य महत्वातिद्चयमत्रापि व्याख्याने सुष्टु 
प्रतिपन्नम् । परं यास्कस्य व्याख्यातो यास्करदश्चितवत्मनयथ भाष्य- 

कारः स्पष्टतो व्यत्येति । 
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वेदाथ विषयकं वि्यमपाकन्तु" येविपशचिद्धिः पुराकारेऽ- 
यत्यत तेषु यास्काचायंः प्रथमपांक्तेय इति प्राचां वेदार्थाधिलिग- 
मिषूणां मतमर्वाचां विदुषां मतान्तन भिदते । विप्रवादबाहूल्येऽपि 
निरक्तादनुसन्धित्सव एपक्रियन्त एवे । वेदार्थपरिनिश्वयार्थ, मन्त्रा 
णामथंयाथाथ्यंविनिश्वयार्थं पेशलमतेर्यास्किस्य कृतिरेवान्त्य- 
माप्रवचनं स्यादिति चेत्, न । अर्थं बोद्क्मभियुक्तेसपायान्त- 
राण्यपि सेव्यन्ते! व्याकरणमध्येयमिति प्रदिदशयि षोम॑हषेः 

. पतञ्जलेमंन्त्रव्याख्यानं यास्कोपदशितमर्थावबोधविधिमनुसरदपि 
तस्माद् बिभिदे इति तु स्पष्टम् | शब्दानुश।सनप्रयोजनानि 
कल्पया भाष्यकारेण वरुणस्तुतिविषयको मन्व उदाहूतोऽस्ति। 
मन्त्रस्यार्थ विशदीकूवंता ग्रन्थकत्रासटिखि -- सुदेवो असि वरुणः 
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सत्यदेवोऽसि यस्य ते सप्र सिन्धवः सप्विभक्तयः, “अनु- 

क्षरन्ति काकुदम्" काकुदं तालु । काक्र: जिह्वा, साऽस्मिन्तु्त 

इति काकुदम् । पसूमस्यं सुषिरामिव । तद्यथा --स्ोमनामूमि 

सुषिरमग्निरन्तःप्रविश्य दहति, एवं ते सप्न सिन्धवः सप्त विभक्त- 

यस्ताल्वनुक्षरन्ति । तेनासि सत्यदेवः । सत्यदेवः स्यामेद्य- 

ध्येयं व्याकरणम् । मन्त्रव्याख्यानेऽस्मिन् सृदेवस्यार्थः कः ? 

भाष्यकारानुसारं सुदेवोऽस्ति सत्यदेवः । यास्कानुसा।रं सुदेवोऽ- 

स्ति कलत्याणदेवः ¦ व्याख्याभिन्तत्वमिदमुदिश्याचायंथीभेन यद् 

विवेचितं तदनुसारं सत्यदेव इति पदे तददृरुषसमासः कम- 

धारयो चा भवितुं नार्हंति; बहुव्रीहिसमासोऽ्यम् । नेरुक्तानां 

मन्तव्याख्याऽप्यत्रावघार्या । सुदेवख्त्वं कल्याणदेवः कमनीयदेवो 

वा भवसि वरूण यस्य ते सप्तसिन्धवः सिन्धुः सरवणाद् यस्य ते 
सप्त स्रोतांसि तानि ते काकुदमनुक्षरन्ति । सूर्मि केल्यार्णोमि 

स्रोतः सुषिरमनु यथा । 
पतञ्ज्ेरव्याख्यनुसारं सप्तसिन्धवः सन्ति सप्तवि भक्तयः । 

ननु विभक्तेरथंः कः ? पाणिनीयव्याकर्णानुसारं सुप्तिडौ 

विभक्तिसंज्ञौ स्याताम् । अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ- 

पादे विभवितश्चेति सूत्रं वीयते 1 सुषि विभक्तिसञ्ज्ौ स्त 

इति सिद्धान्तकौमुदीकारः । ननु कथमेतत् सप्तविभक्तिव्याहारः । 
स्पष्ट एवात्र विभक्त्यर्थ; । यास्कानुसारं सप्तसिन्धवः सन्ति 

सप्त सलोतांसि । अनुक्षरन्ति काकूदमिति पद्प्रयोगाद् माष्यकार- 
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स्थार्थो बलीयान् भवति । परमाचाय॑थीमानुसारमुपध्नोऽयं बाह्यत 

एवार्थधोतनक्न मः । प्राक्तनस्थरेषु मन्तरोऽयमुदाद्धियते, परं सप्त- 

विभक्तीनां सङ्केतो हृष्टिपथं सायाति । मत्रायणीसंहिता्यां वरु 

शस्याकूपारेण साम्यमैक्यं वा निदिस्यते । समुद्रो वे वर्णः । 

सुदेवो असि वरुणः !' द्रयोर्व्याख्यानयोरन्तरमध्येयम् 1 

सुदेव इति पदस्य कल्याणदेवः कमनीयदेवो वत्यर्थो 

यास्कस्यान्यत्रकृतंव्याख्यानमूजुभवेनान्वसार्षीत् । उदाहरणानां 

नयन्यं न विद्यते । वैदिकमन्त्रोऽस्ति-तनुनपात्पथ ऋतस्य 

यानान्मध्वा समञ्जन् स्वदया सुजिह्व । मन्मानि धीभिरुत यज्ञ- 

मृन्धन् देवत्रा च कृशुह्यध्वरं नः ।॥ अर्थ व्याचिष्यासुनिरुक्तक।र 

इत्थं ज्ञापयाञ्क्रे--तनूनपात् पथ ऋतस्य यानान् यज्ञस्य यानान् 

मधुना समञ्जन् स्वदया कल्थाणजिह्ु । मन्त्रोऽस्ति--उपहूुये 

सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् । श्रेष्ठं सवं सविता 

साविषन्नोऽभीद्धो धर्मस्तु षु प्र वोचम् ।। अत्रापि सुहस्त इति 

पदं निसक्तकारः कल्याणहस्त इति व्याचष्टे । एवमेव विभिन्न- 

मन्त्रव्याख्यानेषु सुपाणिः कल्याणपाणिना, सुवास: कल्याण - 
वाससा, सुवीरः कल्याणवीरेण, सुदात्रेतिपदं कल्याणदानेन, 

सुमद्कलः कल्याणमङ्कलेन, सुसारथिः कल्याणसारथिना, सूमिः 

कल्याणोरम्या, सुमतिमितिपदं कल्याणो मतिमितिपदाभ्यां निरूक्त- 

कारः विशदीचकार । पतञ्जलिरप्यनेनेव विधिनाभ्थं प्रत्याय- 

यति । अघ्वायंथीमोऽत्रापि कतिपयानि पदानि निरदिश्नत् । 
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कल्याणस्थाने भाष्यकारः शोभनमिति पदं प्रगुडक्ते । उदाह्र- 

णाथं सुहषदित्यत्रं सोभना हषदोऽस्य, सुमुखी इत्यत्र सोभनं 

मुखमस्याः, सुगन्ध इत्यत्र शोभना अस्य गन्धा इति, स्वाध्यं 

इत्यत्र शोभनमध्ययनमिति । एवमेवं शोभनामूमिमिति । स्वा- 

ध्यायस्य व्याख्येयं विरिष्टमवघानंमरहंति । 

ननु सुदेवस्य कोऽ्थोभ्वगन्तव्यः ? सत्यदेव उत कर्याणः- 

देव उत शोभनो देवः । वेद।भ्यसिषूणां कृते मन््राणार्थाव- 

बोधो नास्ति सुकरस्तेषां विशिष्टभाषानिबद्धत्वात् परं सुदेव इति 
शब्दस्तु सरलः विप्रतिपत्तेरनवकाशात् । अन्यन्न कृतंकषन्दार्था- 

नुसारं भाष्यकारश्चेत् सुदेवं कल्याणदेवस्थाने शोभनौ देव इति 

व्याख्यास्यत् तहि आचायंथीमस्य मते व्याख्येयं स्वाभाविकीं 

अभविष्यत् । श्रन्यत्रापि शोभनो मार्योऽतिमाम्यं इति पदानि 

निभाल्यन्ते । परमदोभनप्रकृष्टाणामासेयस्तु प्रायत्तः समानः {£ 

समसनाथंमाचायंथीमेन सङ्केतित सन्महत्परमोत्तमोत्करष्टाः 

पुज्यमानैरिति पाणिनीयसूघ्रं ओोभनदेन इति पदं समर्थ॑यत इति 

चत्, न । 

भाष्यकारः सुदेवस्थाथंकिकिदीकरणाथं सत्यदेवं इतिं पदं 

अयुयुजं इत्यत्र व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं विरावीकुर्वताः तेन 

संप्तविभक्तय इत्यर्थं द्रहयितुमयत्पतेत्याचा्यंयीमः ¦ सत्वदेवं 

इति पदात्पतञ्जकेविवक्षितं फिभ ? षष्ीतत्युर्णोभ्यं सच्दे उत 

क्मंधारयः ? जर्मनदेशोयौ विद्रामसौ भाष्यकारस्पेवोक्स्मा शब्दे 
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स्पष्टयितुमयतिष्ट । सत्यदेवः स्यामिति अध्येयं व्याकरणम् । 

अमुष्य मतेऽत्र तत्पुरुषस्य कम॑धारयस्य वा सम्भावना तकयितुं 

न शक्यते, पदमिदं बहुव्रीहिरेव भवितुं शक्नोति । सत्यं येषां 

देवस्ते सत्यदेवा इति । ऋग्वेदेऽ्नृतदेव इत्ति पदं निदिशन्नसौ 

स्वमतं द्रढयति । एवमेव श्वद्धादेव इति पदम.यत्रार्थावगमे 

साहाय्यं विदधाति । तैत्तिरीयोपनिषदि प्रयुक्तानि पदान्यपि न 
विस्मत्तव्यानि । मातृदेवो भव, पितुदेवो भव, आचायेदेवो भव, 

अतिथिदेवो भवेति । 

उद्योते नागोजिभटुः सत्यदेवं इति पदं व्याचिख्यासुः सदयेनं 

दीव्यति, योतत इति यौगिकोऽयं शब्दस्तथाज्न्येष्वषीत्यथं इत्य- 

ब्रवीत् । प्रदीपकारेण दाब्दोऽयं स्वत एव स्पष्टाथं इति मत्वा न 

व्याख्यातः । समासनिर्धारणेऽत्र असंगतिन्यत्यासश्च स्यातामिति 

चेत् , न । सत्यं येषां देवस्ते सत्यस्य देवा भवितुमर्हन्ति । उभा. 
वेवार्थ खलु प्रतिपन्नौ । 

संस्कृतन्तु पुराकालिकभारतीयविपश्चिद्धिः सत्यस्य वागित्य- 
मन्यत । सप्तविभक्तयः संस्कृते व्यवदह्ियन्ते । सुराणां भाषितं 
संस्कृतमेवेति मन्यते स्म ¦ अतः सप्तसिन्धवः सप्तविभक्तयो वा 
काकुदमनक्षरन्तीति पतजञ्जलेभष्य प्रयुक्तं देवपदमवावधेयम् । तव 
सप्तसिन्धवः सप्तविभक्तयस्ताल्वनुक्षरन्ति, तेनासि सत्यदेवः । 
कैस्यटस्य व्याख्याऽ् चर्चामपेक्षते--यतो हितो्व्याकरणन्ञानाद् 
वरुणः; स॒त्यर्दवस्ततो हेतोरल्येऽपि सत्यदेवा भवन्तीत्यथ॑- । 
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नद्य इव विभक्तय: । तास्वनुप्राप्य प्रकाशन्त इति । 

यास्कस्य सूर्म्या सुषिरामिवेति पदयो्व्याष्यानं त्यक्त्वा 

पतजञ्जलिनाऽन्य एवार्थो गृहीत इत्यस्य हेतु निदिशन्नाचायंथीमः 

काकूदमितिपदं क्लीबलिद्धे प्रयुज्यमानस्य भाष्यकारस्य स्ख- 

लितमुपदशंयति । अमुष्य मते काकुदः स्लीलिङ्कं द्वितीयाविभक्ती 

काकुदमिति रूपं संवृत्तम् । भाष्यकारो निरुक्तकारेण अन्यथो- 

पदिष्ट इति ! काकूदमिति क्लीबलिङ्खप्रयोगस्तदन् कोशेषु कोश- 

कारैरग्राहि । सूर्म्या सुषिरामिव इत्यस्य भाष्यकारङृतच्या- 

ख्यानस्य विशदीकरणार्थमाचायंथीमः संस्कृतवाचि निहतां शक्ति 

प्रति संस्कृतन्ञानामास्थां निरदिक्षत्, महाभारतस्य श्लोक- 

पृक्ततिमूदाहरन् । संस्छृतवक्तुः क कृदेऽग्निज्वंलति । न्रादिपवंणि 

पौष्यस्य उदङ्कस्य च कथा विद्यते । पौष्य उदङ्कं प्रतयुवाच-- 

नाहं शक्तः शापं प्रत्यादातुं नहि मे मन्युरयापि उपश्चमं गच्छ 

तीति । किमेतद् भवता न ज्ञायते । 

नवनीतं हृदयं ब्राह्मणस्य वाचि क्षुरो निहितस्तीक्ष्णधारः 

विपरीतमेतदुभयं क्षत्रियस्य वाड् नवनीतं हृदयं तीक्ष्णधारम्, ॥। 
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मनुस्पृतिर्यापि बहूसंख्यकानां भारतीयानां जीवनपद्धते- 

नियामिका विदयते । रचनानन्तरं बह्वयः शतान्य व्यपगतास्त- 

थापि साम्प्रतमपि भारतीयानामार्याणां सामाजिकजीवनं ग्न्येना- 

नेन भद नुयमानमवलोक्यते । जन्मन भ्रारभ्य जीवनावसानंस्य 

मुहूतं यावद् भूयो भूयो मनुस्मृतिरनल्पसंख्यकानां भारतीयानां 

पारिवरिकिसामाजिकक्रियाकलापान् संयच्छति । अध्रहधाना नेत्र 

तन्द्रा अपि स्मृतिमनुसुत्य जीवनकवंरीं कथल््विदु यापयन्ति । 

जमंनदेशीयो विख्यातो दारँनिकः फरीडरिख-वोन-नीद् भ्रन्थ- 

भिममूनविशतिच्चतान्द्ां केभे, पपाठ चष्टाशीत्यधिकाष्टशताधिक- 

संहुच्रतमे खिस्तीयाब्दे । स॒ नासीत् सस्कृतज्ञः, संस्कृतस्य 

केवलमारम्भिकं ज्ञानं तेनोपाजितमासीत परमोत्साहेन; भारतीय- 
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धमंदंनानां तस्य ज्ञानमासीदतीव सीमितम् ! शोपेनहावरेण, 

रिचाडंवाग्नरेण, सतीर्थ्येन पाठलदेवसेमेन च संगत्य भारतीय- 

चिन्तनपद्धति स यत्किञ््चिदज्ञासीत् । संस्कृतज्ञानाभावात् मूल- 

मनुस्मृति संस्कृतभाषायां परितुन्तु स न शशाक, परं विदुषां 

सौभाग्यवशादासीत्तदा एंसदेक्लीयभाषायां ग्रन्थस्यास्यानुवाद उष- 

लब्धः । अनुवादमिमं भूयसा यत्तेन पठित्वा पञ्चिमीय जगतो 

दाशंनिकोभ्यं, यस्य कतयोऽनत्पसंख्यकानां वाचकानां चेतांस्य- 

दुदुलन्, सिद्धान्तवेचिष्याद् बहुसंख्यकमानवान् यस्य जनाभिभावि- 

जीवनदशंनमदीदिषद, यस्यानुगामिनो जगज्जिगीषाबलावरेपश्च 

इतिहासो न विस्मरिष्यति, स्वरचनासु मनुस्मृतिसुदिश्य स्वकान् 

विचारान् प्रकटय।मास । मौलिकस्य मनुना प्रचोदितधमम॑प्रचार- 

कस्य, मन॒महषिणा सर्माथितनीतिप्रतिपादकस्य, स्मृतेविशुद्धरूप- 

स्याघुना दशतं न भवति; प्रक्षिप्ता बहुश उपलभ्यन्ते । नीट 

मनुस्मते्य॑स्य भागस्य विशिष्टमध्ययनञ्चकार सोऽस्ति व्ण॑व्य- 

वस्थापरकः । वणव्यवस्थासुदिश्य नानाविघश्रान्तयो न केवलं 

भारताद् बहिरेवापितु भारतवषंस्याम्यन्तरेऽपि प्रतायन्ते । 

“चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकमंविभागव्च"--इति कथयन् 

भगवान् वासुदेवोऽपि चातुवेण्यंस्याधारभूते युणकमंणी एवे 

निगदितवान्। नीट्ल्े वणेग्यवस्थायाः चाच्चोपन्यस्तव्यास्यामन्ना- 

त्वेव वणंब्यवस्थामुदिश््य यत्किलिविल्लिलेख तद् वर्भव्यवस्था- 

गवेषकः समुपेक्षेत । समदर्शिता श्रुत्यनुगामिचिन्तनपदति भूयो 
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भूयो नोदयति । बाह्यभेदान् समुपेक्षय यः साधको विद्याविन- 

याभ्यां सम्पन्ने ब्राह्यणो, भातुवज्जगतः परिपालिकायां गवि, 

शक्तिसामथ्यंस्थौल्यसम्पन्ते करिणि, अप्रतिष्ापात्रे बुनि, इवपाके 

च समदर्शौ भवति स एव भगवतो वासुदेवस्य मते पण्डितो, 

त तु द्विजत्वा्हुका रभरितचेता विद्वान । 

संस्कृतभाषाऽनभिज्ञताहेतोः स्मृतिप्रतिपादितवणंग्य वस्थां 

नीटशेऽवगन्तुं न शाक । परं तथापि स यत्किञ्नित् शुश्राव, 

यक्तिञश्चिद् जज्ञौ, तेन परिप्रेरितः भारतीयब्राह्मणान् भृरमश्ला- 

धिष्ट ! तस्य हृष्टौ भारतीयदरंनानि पश्चिमीयजगता दशन य 

समानान्तरवर््तीनि सन्ति । सप्ाक्षीत्यधिकाष्टदाताधिकसहस्रतमे 

खिस्तीयाब्दे स स्वके उषेति नामके पुस्तके भारतीयानां ब्राह्म 

णानां घामिकसूक्ष्मदरितां भृशं प्ररा्शंस । चतुःसहस्रवषपूर्वं भार- 

तवष मनीषिभियंच्चिन्तितमासीत् , चिन्तनपद्धतेर्योऽद्भुतविकासो 

बभृव, अज्ञानतिमिरविदारणपरकचेष्टासु या प्रगतिः सञ्जाता, 

तत्सवं दारौनिकोऽयं भ ताथंव्याहूति मत्वाऽश्ल।घिष्ट । 

मनुस्मृति नीट प्राणमयस्य जीवनोपासकस्यायंधमंस्या- 

प्रतिमं ग्रन्थं स्वीचकार । मनुस्मृतौ व्णिंतायां व्ण॑व्यवस्थायां 

स॒ श्रान्तिवच्ात् स्वकीयजीवनदशंनान्कूल्यमद्राक्नीत् । ज्राह्य- 

णानां सवेवणंपुज्यतायां दाञ्चंनिकोऽसौ शक्तिवृद्धिसंकल्पं दददे । 

तत्र तस्य बलावरेपसुपेयुषी कल्पनेव विनुम्भते । सव॑मूल्या्नां 
मूल्यान्तरभिति ̀  नामिकायां रचनायां स॒ मनुस्मृति पूनरफि 

श्रं }], 
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दलाघते । तन्मतानूसारं कतिरियमुच्चतमस्तरस्यानुपमेयरचना- 
स्ति । अस्याः पृष्ठमूमौ वास्तविकं दशनं विद्यतेऽस्यामपि काराते 
वास्तविकं ददनम् । सवंविघधमनोविज्ञानवेत्तारोऽपि ग्रन्थेऽ- 

स्मिन्ननवद्यं बौदधिकखादं प्राप्स्यन्ति । अत्रं जीवनं प्रत्यास्थाया 
भावो दीप्यते, विजयोट्लासपूर्णानन्दस्थ भावो, न तु पलायनस्य । 
समग्रपुस्तकोपरि हश्यते सूर्यालोकः। महारसम्भग्रणयिनोऽश्य 
चिन्तकस्य इष्टावत्र निर्दिष्टाः सिदान्ता जीवनंसंगरे आध्य- 

णीया यत्नेन निग्राह्याश्च । 

इत्थं मनुस्मृति प्रशंसन् स वर्णव्यवस्थां प्रकृतिसम्भतां 

निजगाद । मानवसम।जस्य वर्ण[विभाजनं प्रकृत्या निष्पन्नं न 

मनुना । तत्र वर्णिता विवाहुपद्धति्विंशेषतो गान्धर्वंविवाहुः, सुरा- 
पाननिषेधो, वृद्धोपसेवनं, नारीणां समादरप्रभृतयो दा्॑निक- 

स्यास्य ध्यानं विरोषेणाृष्टवन्तः । 

अभिवादनश्चीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वधंन्ते आयुविं्या यशो बलम् ॥ 

तन्मतानुसारमासीत् स्मृतिप्रचोदितधर्माचरणपरायशानां 
समग्रं जीवनं परलोकहष्टचाञनुप्रेरितिम् । नास्ति व्याख्येयं 
मिथ्या । यतोऽभ्युदयस्य निःश्वेयसस्य च सिद्धिः स एव धमं इत्यु- 
दीरितगिरं महूषिं तस्य वेशेषिकदशंनश्च क उपेक्षेत ? 

शक्तिकामनाभिधरचनायां नीट मनुस्पृतेराधारभूर्मि स्व- 

जोवनदरनेन सह् समन्वेतुं चेष्टते ! चेष्टेयं मिथ्या { विदुषां 
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शच्चचालकानाश्च सामाजिकदाक्तिवधंना्थं नैव स्थापितासीद् 

ब्राह्मणक्षत्रियविददयुद्राणां वणंग्यवस्था। अपरिग्रहस्त्यागश्च ब्ाह्म- 

णानां धमः । शक्तकाम्यया परिग्रह उपचीयते न त्यागः । 

बलावङेपादाास्युपचीयन्ते, न तपःस्वाध्यायौ । जममनंदारानिको 

हेगेलो भारतीयानां सामाजिकव्यवस्थामसन्तोषकरीमस्वस्थाश्च 

मेने, परं नीटशे तस्यां स्वदशंनप्रतिपादितायाः राक्तिकामनाया 

एव प्रस्फुटनं दृष्टा तृिमनुबम्व । कालयोगेन व्ण॑व्यवस्थाया 

महत्त्वं व्यपगत, सा निर्थंकाऽन्तस्सारन्या संजाता, परमुद्- 

गमकाले तस्या हैतूर््रह्मणानां चद्वधारिणाञ्च राक्तिकामना 

नासीदिति वक्तं शक्यते । वकशीकृतविदठन्मण्डलो ग्रन्थोऽयं ह्ट- 

संकोचं भत्संयाञ्चकार । युगे युगे धमंस्य बाह्यरूपं परिवतंतेऽ- 

पास्तसंकीणंतादोषस्य स्मृतिकारस्येयं स्पष्टा घोषणा- 

अन्ये कृतयुगे धर्मस्त्रितायां दापरेऽपरे । 

अन्ये कलियुगे नणां युगहवासानुङूपतः ।॥।' 
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केवलं नित्यनेमित्तिककमंणामनुष्ठानेनेव, केवलं तपञ्चया- 

निरतज्ञानविज्ञानास्तिक्यपरायणत्वेनैव, केवलं वैराम्यसाधनयेव 

न भवति पाथिवास्तित्वस्य सौन्दयंप्रस्फुटनं, न सम्पद्यते जीवन- 

यात्रायाः सार्थकत्वम् । धर्माथंकाममोक्षाभिघपुरुषाथंचतुष्टयस्य 

भारतीयक्षाघ्लकाराणां मते विद्यते मत्यंलोकेऽस्मिन्ननिवायंत्वम् । 

युक्ताहारविहारस्य कम॑सु युक्तचेष्टस्य धर्माथंकाममोक्षाभिघसा- 

ध्यसाधनोपासकस्यैव नरस्येहलौकिकी पारलौकिकी च श्रेयःसिद्धिः 

संजायते 1 सनातनत्वाद् धर्मस्य मोक्षस्य च शेषत्वं संशौति- 

रद्ितम् ! परमथंकामौ धर्ममोक्षयोरूपलब्धिमार्गे उपसजन वदेवो- 

पेश्येसे । लस्तरेष्वमीषां समन्वयात्मिका बुद्धिः प्रशस्यते । मोक्षार्थं 

सन्धाय॑माणायां धियामथंकामौ न प्रसज्येतं इति हटरकाङ्धि- 

त्वमश्चिवाय कलपते । 
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कौटिल्यस्याथंशास्तरं भारतीयवाङ्मयस्यानघेरतलमिव । क्षेत्रे 

ऽस्मिन् पुराकारे भारतवासिभियंतप्रगतिरकारि तस्य परिचयो 
बहुविधसंस्कृतम्न्थेः प्राप्यते परं कौटिल्याभिधविष्णुगपत- 

-श मेणा प्रणीतो ग्रन्थो विशिष्यते । नवाधिकनवशताधिकसहस्ल- 
तमे चिस्तीयान्दे यदा दक्निणभारतीयपाण्डलिपिगवेषरापरायणः 

श्यामलाश्िमहोदय आचायंकौटिल्यप्रणीतमर्थशास्तरं प्रकाशित- 

वस्तदा पञ्चिमीयजगति संस्कृतविद्ुषां समाजेऽभिनवक्षितिज 

उदमेषीत् । सूप्रथितस्य परं कालवन्षाच्चक्षुविषय।तिकरान्तस्य 

ग्रन्थस्यास्य प्रकाशनं पञथिमीयविदुषां मनांसि भुश्षमप्रीणयत् । 

ग्रन्थस्यास्य प्रणेता नासीत्कशिदेकान्तवासी स्वप्नद्रष्टा, सं 

आीत् सुप्रथितस्य मौयंसाजराज्यस्य संस्थापकस्य गुरूमन्त्री 

चेति परम्परागतविश्वम्भकारणाद् बभूव पथिमीयसंस्ृतज्ञानां 

हृदयं जिज्ञासाप्ल!वितम् 1! सखिस्ताच्चतुःशतकपुवैतनभारतस्य 
राजनीतेर्थंनीतेभवंविधं सुस्पष्टं व्णंनमन्यत्र॒दुलंभमासीत् । 
कोौरिलीयमथंशाघ्चमिदं सम्राजशन्दरगुप्स्य महामन्त्री विष्णु- 

गुप्तामिधः पण्डितः प्रणिनाय, परम्परागतामास्थामिमां विरू 

रुधिरे केचिद् विद्वांसः ।! लबन्धकीत्तेर्भारतीयसाहित्यस्येतिहासस्य 

प्रणेता विटस्नीत्सोऽपि मन्तुं न शक्ाक, यद्थंराक्चस्य रचयिता 

स ॒एवासीद् यस्य॒ मन्त्रणा मौयंसाच्राज्यप्रसृतेहंदीकरणाय 

आबारभूता बभूव । महामूनिना पतञ्जलिना स्वके प्रथिते 
महाभाष्ये मौर्थणिां निर्देशस्तु कृतथन्द्रगुप॒स्य शासकस्य सभाया 

अपि, परं कौटिल्यमुद्िश्य मुनिरयं मौतमेवाङ्खीचकार, न 

२६ 1 
॥ 



प्वचन-पारिजातः 

कुत्रापि किचिदपि लिलेख । कारणादस्मादाचार्योभ्यं श ङ्खा- 

कूलमनसा परम्परागतामास्थामिमामक्ष्मायिष्ट । एवंविधा अपि 

विद्वांसः सन्ति ये कौटिल्याभिधस्य चन्द्रगुप्ठमन्त्रिणोऽस्तित्वमेव 

प्रत्यादिश्न्ति । यूनानदेरोयराजदुतः सुविख्यातो मेघस्तनीयोऽपि 

स्वके यात्राविवरणो कौटिल्यमुहिरश्य न किञ्चिदपि लिङेखः; 
बहुनस्यविषयान् सविस्तरं वणंयाञ्चकार परमेतावन्तं गुरप्रभावं 

परमोच्वपदासीनं कौटिल्यमुहिभ्य जोषं तस्थौ । श्यामशाचिणः 

कौटिलीयार्थ॑ञञाच्चस्य प्रकाशनादवुर्वंमेवाष्टाधिकनवशताधिकसहस्- 

तमे सखिस्तीयाब्दे हिल्लब्रातच्नासकोऽनुसन्धाता घोषयामास 

यन्महामन्त्री कौटिल्यः स्वयमेव ग्रन्थमिमं रचयाञ्चकारेति पर- 

स्परागतमाल्यता प्रतिपत्तियोग्या नास्ति; कृतिरियं कौटिल्यस्य 

संप्रदायस्य रचन! । 

कृतिमिमामृद्िश्य योहान्न-याकोब-मायराख्यो विद्वान्. षड- 

विश्चत्यधिकनवरत।धिकसहस्रतसे खिस्तीयान्देऽथंराच्धस्य जमं- 

नानुवादसहितं म्रन्थमेकं लाइप्सिगनगरस्य ओशेहारासोवित्स- 

नामकसुविख्यातप्रकादानसंस्थानात् भ्रकादितवान् । ग्रन्थेऽस्मिन् 

विद्धानसौ कौटिल्यकृति न केवलं मुहुयुहुः श्लाघते, बहु मन्यते 
न केवल्लं तस्या स्वनप्रक्रियामसौ मेघस्तनीयमौनतामपि स्पष्टी- 

कुरते । यूनानदेकलीयस्यास्य प्रणिघेविवरणात्मिका छतिर्नास्ति 

पुणंत उपलभ्या । अनुपलब्धविलुप्तभगेषु स्यात् कौटिल्यस्य 

नामगुणकी्तिनिर्देयः । किस्विच्चाणक्यो मेघस्तनीयस्य भार- 

तागसनात प्रागेव स्वजंगाम । किस्विच्चाणक्बस्याप्रततिमोभ्र- 
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ताकारणातः स्वभावस्यावारणीयसामषत्वात् महीमुजाचायंः स्व- 

पदाच्च्यावितः । सन्दर्भेऽस्मिन् मायरो विस्माकंस्य जीवनगाथा 

निरिशति । समीक्षकाणामत्र विद्यते्यप्यापत्तिः 1 अर्थदास्वरे 

लभ्यते कौटिल्य इत्यभिधानं, केवलं प्रन्थस्यान्ते नन्दवंचोत्पाटः 

कस्य विष्णुमुप्तस्य । 

येन शास्त्रं च शस्त्र च नन्दराजगता च भुः | 
प्रम्षणोद्धृतान्याशु तेन॒ शाघ्मिदं कृतम् ॥ 

हृष्ट विप्रतिपत्ति बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम् । 
स्वयमेव विष्णुगुपत्कार सूत्रं च भाष्यञ्च ।\' 

कि स्वयं कथित् पुमान् स्वं कौटिल्यमित्यभिघातुमूत्सहते ? 

शङ्कामिमां मायसंः समादधल्लिखति यत॒ शिष्याः समस्तदेशेषु 

गरुभ्य उपाधिनाम ददति । स्मरतिषु गुरोर्नामकथन निषिध्यते । 

कौटिल्यश्िष्यन्यवहूतं नाम भ्न्थस्य फौटिस्यकृतित्वं न खण्ड- 

यत्ति, तन समापयति तस्येतिहासिकं गुव्॑थ॑म् । ब्राह्मणएत्वकारणा- 
दासीच्चाणक्योऽध्यापनवृत्तिकोऽपि प्रजानामधिपस्य महामन्त्यपि । 

मायसंमतानुसारं कौटिल्याभिधानं नास्त्यवक्षेपः । विष्णुगुपतेति 

नामास्ति सुलभं, स्वे विष्णुगुप्तसंज्ञका भवितुं शेकुः, परं कौटि- 
ल्यस्त्वासीत् स केवलमेकल एव । 

भारतीयराजनयमुदिश्य प्रणीतेषु पुस्तकेषु कौटिलीयाथे- 

चाञ्रस्य महत्त्वं सं विदेक्रीयविद्वांसः स्वीचक्रुः 1 कषे्रेऽशमन् 
ग्रन्थस्यास्य फमोपयोभिता सिद्धा । कामन्दकशुक्रविदुरवैलम्पा- 
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यननीतिदान्नाणामुपयोगिता नास्ति विवादास्पदम् , परमेति. 

हासिकतथ्यानि कौटिलीया्थंक्स्त्रिः यथोदूघाटयति तथा नान्ये 

ग्रन्थाः । भारतीयसाहित्यस्य लन्धकीतिरितिहास्तकारो विटर- 

नित्सो मनुते यच्छाच्लमिदं पुराकालिकभारतीयसंस्कृतौ, पुरा- 

कालिकभारतस्य वास्तविके जीवने च यथाऽऽलोकं निक्षिपति 

तथा न काचिदन्या कृतिः । 

मायसं; कौटिल्यस्य कृति कृतिकारञ्च प्रहसन् लिखति 

यदसौ स्वप्नद्रष्टा नासीत्, असावासीत साश्चाज्यचालकः । 

अन्यत्र सुदुलमं वेदिष्ट्यमहृष्टपर्वा समृद्धिरन्यत्र सुदुलेभं प्रतिभा- 

बहुमुखत्वं शास्त्रेऽस्मिन्. हश्यते । श्रतीद्ियकल्पना नहि, 

दरोणितसंवलितं पाथवजीवनं विद्यतेऽत्र प्रतिष्ठितम् । पारथवास्ति- 

त्वस्यावमानना नहि, तस्य गौरववृद्धिरश्यतेऽच्र । 

भारतीयसंस्कृतौ नास्ति केवलं धरममंस्य मोक्षस्य वा प्रपित्सा, 

अथंकामयोरप्यपरिहायंत्वमवलोक्यते ¡ तथ्यस्यास्य विवेचना 
स्वरोट्यां विनयकुमारसरकारेण शुक्रनीतिच्याञ्चसाहाय्येन पुव॑- 

मेवाकारि 1 अ्थंकामावृदिश्य प्रणीतानां पुस्तकानां संख्यालाघव- 

शान्तस्तु कौटिलीयाथंचाच्स्य विनयाधिकारिकि प्रथमाधिकरण 

एवाचायंवचनेन निरस्यते-- पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्य्थ- 

लाश्णि पूर्वाचार्यैः प्रस्तावितानि प्रायशस्तानि संहृत्यैकमिद- 
म्थंशास्त्र कृतय् !' 
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पाथिवोन्नतिपरायणस्य कौटिलीयाथंशाच्चस्यांग्लभाषानु- 

वादप्रकाशनव्पुवंमपि आडउफरेख्टनामको जमंनदेरीयोऽनु- 

सन्धाप्ता टीकादिषु कोषादिषु चार्थशाद्धीयसिद्धान्तानां क्षीणा- 

भासं प्राप्ुवान् 1 कौटिल्यस्य इतेः पञ्चिमीयजगति प्रवेशः 

श्यामराद्धिप्रकाितातुवादादेव सम्बभूव, परं चाणक्यस्य नाम 

विद्वांसो विशतिवमे चतकेऽपि विदन्ति स्म । अश्चीत्यधिकाष्ट- 

शताधिकसह॒स्रतमे खिस्तोयाब्दे ए० स्यूलरनामको विद्रानरनीं 

पाण्डुलिपिमेकाममुद्रयद् यत्र गरलस्य बहुविधरूपाणं प्रक्रिया- 

णाञ्च वर्णनं हश्यते ! पाण्डलिपिरियमासीन्नवद्ततमं चिस्ती- 

यान्दमभितः प्रणीता । मूलग्रन्थकारोऽभिधीयते ज्षानकः । शानको- 

ऽयम्थाद्पणेता चाणक्यो भवितुं शक्नोत्यन्यश्चाणक्योऽपि । 

न 
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कोटिलीयेऽयज्ञास्तरेऽ्रचलितशब्दानामप्रचलितप्रयोगान् हषा 
यौलीतिनामको जमंनदेरीयो विद्धान् यो वित्संबुगंविश्वविद्यालये 

तुलनात्मकभाषाविज्ञानस्य संस्कृतस्य चाध्यापक आसीद् ढाद- 

श्ाधिकनवशताधिकसहखतमे सिस्तीयान्दे विषयममुं समीक्षित- 

वान् । प्रश्न आसीदप्रचलितशब्दप्रयोगोऽयं पाणिनिनियमोल्लङ्घ- 

नाद् बभूव, पाणिनिसूत्रानभितललताहैतुत्वात. पाणिनिसूत्रादपि पुरा- 

तनघ्वाद् वा । एकादशाधिकनवक्ञताधिकसहस्रतमे लिस्तीयानब्दे 
याकोवी अप्यत्र विवेचयामास । तन्मतानुसारं लिपिकाराणा- 

मेवायं दोषो भवितुमहंति, प्रन्थकारेऽपप्रयोगदोषारोपणं नास्ति 

तर्कानुमतं यतो द्वितीयाधिकरणस्य दश्चमध्यायेऽसौ स्वयमेव 

लि ङ्कवचनकालक।(रकाणामन्यथा प्रथोगमपराब्दमिति मन्यते । 

चतुदंाधिकनवश्ताधिकसहखरतमे खिस्तीयाब्दे विएनान- 

गरतो निबन्धः प्रकादितो बभूव कौटिलीया्थलाघ्नात् पुरावृत्तम् । 

निबन्धकारस्य नामासीत चारपंतिएन् । दिटंलाख्यो विपश्चित् 

शाच्वस्यास्य साहित्यत्वं विवेचयाञ्चकार । भ्रस्य निबन्धो 

विएनानगरतो विशंत्यधिकनवश् ताधिकसहस्रतमे चिस्तीयाब्दे 
सुद्रितो बभूव । 

कौटिलीये शास्त्रेऽस्मिन् वादानुवादात्मिका शली दश्यते । 

रौलीमिमामनुसरन् ग्रन्थकारो भारद्वाजवि्ालाक्षादीनामन्या- 

चार्याणां मतमुद्धरत्यन्यसम्प्रदायानामपि, मानववाहुस्पत्यादीनां 

येषामुद्धरणपृरस्सरं खण्डनमवलोक्यते । स्वमतप्रतिष्ठापनाथं 

परमतविदूषणशेली नास्त्यदृष्टपूर्वा । तस्या अनुसरणं न केवल- 
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म्थ॑लात्रेऽस्मिन्नपित्वनल्पसंख्यकेषु रास्ीयग्रन्थेष्ववलोक्यते ! 

उद्रणानीमानि याथार््यानुसारं सन्ति ग्रन्थं सुशोभयितुं वा 

केवलम् ? प्ररनमिममुपन्थस्य इादलाधिकनवशताधिकसहस्रतमे 

चिस्तीयाब्दे जम॑नदेक्ीयः सुविदितोऽनुसन्धाता याकोबी वलिन- 

नगरतः कौटित्यस्य निर्व्याजत्वमिति नाम्ना निबन्धं प्रकारित- 

वान् । याकोबेम॑ते आचार्या इमे राजनीतिविरारदा अथजशास्च- 

धुरन्धराः स्युः परमुद्धरणानि न भवितुमहंन्ति यथार्थानि । ततः 

किकारणेन केन हेतुना वा ग्रन्थस्यास्य प्रणेता तेषां शब्दानृद्ध- 

रति ? शङ्कामिमां याकोबी समादधाति, रोलीसम्मार्जनहेतुत्वं 

दर्शयन् । रौलीसम्मार्जनहेतुत्व व्य ज्योक्तया कौटिलीयार्थला्चस्य 
ज्म॑नानुवादको मायर्सो विरुणद्धि । शेलीसम्माजंनसंजीवनाथं- 

त्वतर्कोऽयमर्थनीतिपण्डितं कौटिल्यं शेक्सपियरमिति घटयति । 

कौटिल्यो नासीत् रीलीसौन्दर्योपासको, भौतिकाभ्युदयस्य प्रतिष्ठा- 

वृद्धिकार आसीदसौ शाघ्लकारः । आचा्थंशब्दप्रयोगस्यापि 

विद्रह्धिबेहुविधनिरूपणं कृतम् । कौरिल्यपूर्वानुवत्तिनामाचार्याां 

समूहं शब्दोऽयं सूचयतीति याकोबीमत कौटिलीयाथंशास्स्य 

मोतीलालबनारसीदासेः प्रकाशितस्य त्रयोविशत्यधिकनवदाता- 

धिकसहख्लतमखिस्तीयाब्दसस्करणस्य सपादको योौल्यपि समर्थं 

यति । किन्तु मतमिदं जमंनदेशीयो भारतीय राजनीतेलंब्धप्रतिष्ठ- 

ङेखको मायरः प्रत्यादिशति । श्यामदाल्िदशितमाचार्थाथंमपि 

मायरः भ्रत्पास्याति 1 श्यामश्ञा्चिमतानुसारं कौटिल्यः स्वक 
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गुकमेव स्थानेस्थाने निदिशति । एेतरेयारण्यके, निरुक्ते, पाणि- 

नीयव्याकरणशास्त्रे, वात्स्यायनस्य कामचास्त्रे च शब्दस्य यः 

प्रयोगोऽवलोक्यते, तेनार्थशान्लीयक्ञब्दव्यवहारेण च, मायरः 

अ्थंस्यास्य वितथत्वं साधयति । 
ढादश्ाधिकनवशलतःधिकसहसरतमे चिस्तीयाब्दे भारट्ाज- 

विशालाक्षादीनुदिश्य तेषामर्थंदास्त्रविषयकमतप्रकटीकरणञ्चो- 
दिश्याचर्यो याकोबी यं प्रहनमृत्थापयामाप्त, तमेबोरिकश्य षष्ठ्य- 

धिकनवराताधिकसहुस्रतमे चिस्तीयाब्दे फ़रडरिटव-वित्दोस्मः 
कौटिलीया्थरा स्त्रे रजनीतिकवादानुवाद इति नाम्ना ओटो- 
हारासोवित्सप्रकाशनसंस्यानाद् वीसवादननारतः पुस्तकमेकं 

भ्रक।शितवान् । पूवंमपि ऊनषष्ठ्यधिकनवराताधिकसहस्तमे 

लिस्तीयाब्देऽमूना लाइदननगरस्य प्राच्याथन्यवस्थेतिहसपत्रि- 
कायां कौटिलीयार्थप्रणालीमुदिश्य निबन्धः प्रकाशित आसीत् । 

कौटिलीया्थंशास्त' नासीद्थंशास्वरकषेत्र प्रथमम् । इतः 

पूवंमप्यथंशास्त्रस्थाचार्य आसन् दैवविपाकात कालवचाच्च 

तेषां कृतयस्तिरोहिताः । कौरिल्यस्य।सीदेतद्विषयकः स्वकः 

सम्प्रदायः । पूर्वाचा्र्नासीदाचायंकौटिल्यस्य स्वंत्र मतसाम्य- 
मिति तु स्पष्टमेव । अत्र हिल्लन्रात्तनाम्नो विदुषः कृतिः कौटि- 

लीयार्थशास्त्र तस्य सजातीयानि चेति कृत्तिरीक्षया । बाचार्य- 

विटरनित्सोऽपि विषयममुमधिकृत्यामीमांसिष्ट । शास्त्र ऽस्मिन् 

स्वपद्धत्यनृसारं धममार्थकामावापतेः पन्थानं दर्शयितुं विचेष्ट 
चाणक्यनामघेयोऽसौ ब्राह्मणः । 



चतुर्विंश तितम् प्रवचनम् 

'वर्म॑मर्थं च कामं च प्रवतंयति पाति च। 

अधर्मानर्थविद्धेषानिदं शास्त्रं निहन्ति च ।।' 

व्रयोदशाधिकनवदाताधिकसहस्रतमे चिस्तीयान्दे आचार्यो 

योली ध्ंक्ाष्वमथंशास्त्रञ्चेति नाम्ना निबन्धमेकमरचयत् । 

कौटिलीयमतेऽर्थलास््रविहितसिद्धन्तानुसरणं न केवलं गुण- 

राहिनारिनं दाखिद्रचदोषमपाकरोति तदधमंसपि विलोपयति 

निषृदयति चाधमंत्रेरकान् । कौटिलीयाथंशास्त्रं स्वके मौलिक- 

ख्पे विद्यत इति वक्तुं न शाक्यते, निवेकितवाक्यानां संभावनां 

नास्त्यसारा । स्वके व्तंमानख्ये नास्त्यथंश्ास्त्रमिदं कतिचित्स्था- 

नेषु धर्मानुमतं  निवेशितशब्दवाक्यहेतु्वादन्यथाविरोधाभास- 

त्वम् । भारतीयसंस्कृतौ लोकस्यास्येवाभ्युदयो न गुव॑थेऽत एवाऽ- 

चार्यचाणक्योऽपि ग्रन्थसमापनकाङे लोकद्रयस्यावाधिमुदीरयति । 

अवाप्तौ पालने चोक्तं लोकस्यास्य परस्य चे" ति । 

स्वधमं स्व्गयानन्त्याय चासौ मनुते \ न केवलव्यवस्थिताय- 

मर्यादां वर्णाश्रमस्थितिमेवासौ श्लाघतेऽरिषड्वगंत्यागेनेन्ियजय- 

मपि प्रशंसति । कामसेवनं धर्माविरोषेनेवं भूयात् । हिक्ावजं 

नमपि स्पष्टतो विनयाधिकरण उपदिशति । नृपतिः सवंभूत- 

हिते रतः स्यात् । 

कौटिलीयाथंदास्वसाहाय्येन चतुस्त्रिशदधिकनवशताधिक- 

सट्स्तमे चिस्तीयाब्दे लादप्सिनगरतो त्रेलोटस्य निबन्धः प्रका- 

शितोऽभूत् । ̀  शीषंकमासीत् प्राचीनभारते राज्यसजञ्चालनम् + 
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राज्यसञ्चालनकारिणं राजानन्तस्य शक्तत्वश्चोदिदयास्मिन्ेव 

नगरे उनविश्चरतकस्यान्तिमे भागे कतिरेकोपाधिपरीक्षार्थं 

प्रणीतासीच् । कृतेः शीषंकमासीत् प्राचीनभारतीयक्चास्त्रानुसारं 

राजकीयश्चक्तिः । एनानगरतः प्रकाशिता पुराकालिकभारतीय- 

राजनय इति लीषंकवती कृतिरपि नं विस्मतंव्या । 

भारतीयसंस्कृतौ राज्ञो महत्वमिति क्षेत्रे आचार्यो हौफ- 

मानोऽजगवेषत । त्रिषञ्चाङशदधिकनवशताधिकसहस्रतमे चिस्ती- 

याब्दे स्वकं गवेषणापरिणाममलिखच्च । पुराकालिकभारतीय- 

संस्कृतौ राजो महृत्त्वमनाशश ङ्यमेव, परं भोगोन्मुखस्य नहि, 

त्यागोन्युखस्य 1 
'हौशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम् । 

वाधेक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥' 

इति रधूवंशकाव्यश्लोकः सन्दभेऽस्मिन् सततं स्मरणीयः 1 
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विपत्तिरेव महापुरुषाणां महिम्नौ निकषः । येऽप्रिय- 

संयोगात् प्रियवियोगाच्च न विचात्यन्ते, येषां प्रशान्तमनस्कता 

सूखे दुःखे जयेऽजये चाप्रतिहता विद्यते, तेषामेव महापुरुष- 

पदयोम्यत्वं, नेतरेषाम् । न धन, न जनो, न वपुमंन एव बन्ध- 

मोक्षकारणाज्जीवने सर्वाधिकमहत्वपुणंम् । मनसः राक्तिदु 

रत्यया । वासनाधिचोदितमिदं जगते रूपं प्रयच्छति । आचाय 

मोक्षमृलरस्याध्ययचविरालत्वं सुप्रथितम् । बहूविधमौलिकान्- 

दितग्रन्थरचनाभिरस्य प्रमाणं समूपलभ्यते । परं तस्य मनसो 

विश्चालत्वं स्वच्छत्वमपि बहुधा नानाविधविपत्तीनामक्रमणकाले 

प्रमाणितं बभुव । 

संसारेऽस्मिन्नसारे दुःखागारे सर्वाधिकपीडकोऽस्ति भ्रिय- 
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पात्राणमाशारहितो वियोगः। अल्पशक्तिन्त्वेक एवेवंविध आघा 

उन्मूलयितुं क्षमः! केवलं ज्ञानगरिम्णा भगवतप्म्णा वा 

मनष्यां एवंविधानाघातान् विषह्य स्वस्थमनस्काः स्थातुमहंन्ति । 

आचायंमोक्षमूलरस्य जोवने प्रियवियोगरूपेण दुर्भाग्यस्य कशा- 

घातोऽनल्पवारमभवत् । परं सुखहुःखयोरहेयोपादेययोरूभयोरप्यु- 

पक्षणं यस्यां विद्यते एवंभूता सन्मतिस्तमरक्षीत् । कत् त्वाभि- 

निवेशेन सर्वविधक्रेडाः समुद्धवन्ति । परिवारन्तगंतप्रष्ट- 

व्यक्तीनां निधनन्यपि विदुषोऽस्य चित्तं विकृति नानयन् । 

तस्य धृतिलीलस्थावधारितार्थानुसारिणो धीरत्वच्वेतसः स्वच्छ- 

ताश्च प्रम।ष्टं विपदां ऋूरतमोऽप्यसनिपातो नाशकत् । एवंविधां 

सान्तिहंदयस्य काठिन्यं नास्ति, सा जीवनदशेनस्य स्वच्छतां 

परिचाययति 1 तिग्मद्शनविपदामाह्ञी विषस्य वदने पतित्वाऽपि 

स स्वस्थोऽतिष्ठत् । 

षट्सपुत्यधिकाष्टश्चताधिकसह्तमे खिस्तीयाब्दे यदाचा- 

यंमोक्षमूलरः सपत्नीको इस्डने न्यवसत्, स्सा तस्य च्येष्- 

पुत्री रूणाऽभवत् सप्ताहाभ्यन्तरे पञ्चत्वमापत् । पल्य सहं 

मोक्षमूलरः पुत्रीमिमां बहु मन्यते स्म । तावास्तां तस्याः रील- 

मुणं दष्टा गवितौ । जीवनमासीद् इस्डने चिन्तादुःखवजितम् । 

स्वँतोभावेनासन् सर्वे परिवारसदस्याः सुखिनः । परं सहसाऽ- 

भवत निरस्रालनिपःतः । कन्येयमासीन्मात्रे पित्रे सहायिका, 

-सन्सित्रवत् । षोडच्चवर्षीयायाः परमस्नेहपात्रस्य कैन्याया निधनं 
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वस्तुतो जीवनोद्यानेऽनश्रवज्पात एव । सा स्वबाल्यसुलभ- 

विलासभङ्किमाभिस्तयो्जीवनं सततं सुखयति स्म, चित्तं सन्तोष 

यत्ति स्म, एधयति स्म चाचाय॑मोक्षमूलरस्य कायंक्षमताम् । 

परं स्वछन्द्वात्तिन। विधिना सा नीवितसमा प्राणकल्पा कन्यापि 

हृता । भ्रस्यामवस्थायां भवति मानसगगनं घनति्मिरसुढम् । 

पीयूषमपि विषायते, युगायन्ते वासराः । अन्वहं यस्याः 

साहचर्येण जीवनसंगरश्रमो हसिष्ठतामगदेवंविधया कन्यया 

वियुज्यापि आचायंमोक्षमूलरस्य विवेको नाध्वंसिष्ट 1 हृद्य- 

मासीद् भग्नं, दीधंकालं यावत् कार्ये दत्तावधानो भवितुं स ना- 

दाकत्, परं विवेकचयुतिस्तस्याविचलिता । आचार्यं लेपसिडसमु- 

दिश्य लिखितं पत्रं तत् स्यष्टीकरोति । कन्याया आत्मनियन्त्रणं 

प्ररंसन् स लिखति--बहुधाऽ्हं तस्याः सकाशे लज्जे स्म । 

जीवनमासीत्तस्याः प्रकारापू्णं, जीवनजलदानामागमात् प्रागेव 

सा सुन्दरतरजोवनं प्राविशत् । परमात्मानं प्रति वयं कृतज्ञाः 

स्मः, यदसौ तां स्वपरमपिवृगृहुप्रत्यावर्तनयोग्यतां, कैशो्यावस्था- 

यामेव प्रापत् । पूवंतोऽधिकं विद्ते साऽस्माक, मदीयमवशिष्ट- 

जीवनमपि विद्यते तस्याः । 

भ्रातृव्यं प्रति लिखिते पत्रेऽपि तस्य ममंन्तूदन्यथाः स्फु- 

रन्ति, तस्य जीवनदशंनस्य स्वस्थताऽपि । जगन्तियन्तार प्रत्य 

त्रापि स कृतज्ञतां प्रकटीकरोति यदसौ तयोरलेषस्नेहस्य पारं 

कल्यां स्वीकृतवीन् । जीवनेऽस्मिन् यद् दुःखं या पीडाऽवश्यम्भा- 
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विनी विद्यते तया सा विमोचिता । तया केवलमंशुमालिकिरण- 

स्नातवासन्ती सुषमेवानुभृता । डीन - स्टेनलयं प्रति लिखिते 
पत्रेऽपि एव विधभावान् स प्रकटीकरोति । तस्मिन्नेव वत्सरे 

बालकेभ्यो भाषमाणः स पत्रमिदं समृद्धृतवान् । पत्रेऽस्मिन् 

तेवालेखि यत् ~ कैरोर्थामवस्थायामेव तस्य कन्या स्वर्गराज्य- 

प्वेराधिकारिणी अभूत् 1" - "बहुवर्षाणि यावद्रयं कायंव्यस्ताः 

संसारेऽस्मिन् नानाविधप्रनेः समाकूलास्तिष्ठामः, परमेतत् 
सवं किमथंम् ? शिुवत्सरलहदयत्वमङ्खीकायंम् 1 वयं स्वबुदधः 

दाक्ति पुणंस्वातन्त्येण सह् सत्यभ्रभ्णा सह् नियोजयेम, परं न 

विस्मरेम यद् वयं स्मः, यथा व्यूटन उक्तवान्--अपांपतेस्तट- 

वेत्तिनः क्रीडारताः शिशवः, सत्यस्य महोदधिस्तु अनधिगतोऽ- 

जञातोऽनाविष्कृत एवं विद्यते । 

आवचार्यमाश्वासयितुं श्च॒तशीलवृत्तवयोभिस्तुल्या न केवलं 

बलच्धवा एवान्येऽपि समवेदनात्मकानि पत्राणि प्राहिण्वन् । 

सक्सोन्या राज्ञी, आङ्खलदक्षस्य राजकूमारी, राजकु मारो लिओो- 

पोल्दः, स्मेनियदेशस्य राजकुमारी पत्रेण साकं पद्यान्यपि 

परेषयाम्बभूल्नः । विपत्तिः सोदुमशक्याऽसीत् , परं मोक्षमूलरेण 

भीतिच्छिदशाच्चाणामध्ययनबलात् शमं नोज्मितम् । 

षडरीत्यधिकाष्टदाताधिकसहस्रतमे सिस्तीयाब्दे स्वच्छन्द- 

वत्तिना विधिना पुतनर्वार विदुषोऽस्य परीक्षाऽकारि । सितम्बर- 

मासे सागरतटेऽकस्मादेव तस्य विवाहिता पी कलेवरमत्यजत् ४ 
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सा श्रोक्सफोडं बहु प्रशंसिताऽसीत् , स्वेषां स्नेहपात्रम् । सा 

नासीत् केवलं प्रखरबुद्धिसम्पन्नेव, तस्याः कायिकसौन्दयंमप्या- 
सीन्मनोहारि । वाध॑कावस्थायां मोक्षमूलरायासावभिनवोऽरानि- 

प्रहार आसीत् । परं विधिनियोगं लङ्घयितुं कोऽस्ति संसारेऽ 
स्मिन् समर्थः ? एत्तपुमरुस्थलनिदषे भाग्यस्य वारिविषरुषो 

भूत्वा हितैषिणां समवेदनापूरितपत्राणि बहुश्च समागतानि, परर 

या हानिः संजाता सासीदपृरणीया । परं विपत्सहखरेष्वपि न 

जायते महतां धोरत्ववृत्तेः स्खलनम् । महहौगत्यं प्राप्यापि तेषां 

बुद्धिरविचलितैव तिष्ठति । भवृहरिणा स्वके नीतिशतककाव्ये 

सत्यमेव कथितमस्ति यत् श्रष्ठपुरुषः पतन्नपि दैवाक्कन्दुकपाते- 

नोत्पतति, परन्त्वन्यो मृतिपण्डपतनवत् पतत्युत्पतनेऽसम्थंः । 

दूःखस्यास्ति नेजमहिमा । आचायंमोक्षमूलरः पृत्रीशोक- 

पीडितो महिलामेकां यत्पत्रं प्राहिणोत् , तद् दुःखस्य स्वकः. महि- 

मानं स्पष्टीकरोति । प्राणिनामेक्यसमभ्पादकस्य दुःखस्यागमने 

सत्यस्माक समवेदना सृखात्मकक्ष णानां सहानुभूतितो गभीरतरा 

जायते । एवंविघभावमेव स॒ सर~राबेटकोलित्समाक्सफोर्डाल्लि- 

खिते पत्रे प्रकटीकरोति । 

डँ० होपेडसमुदिश्याचायंमोक्षमूलरो व्यथां प्रकटयन् 

अलिखत्-- भुवि सासीत्सर्वाभिलपितपदाथं संयुक्ता, क्षणाभ्यन्तर 

एव सषा सुन्दरतरजीवनं प्रावि्चत् 1 वक्येऽस्मिन् मरणार्थंस् 

एवंविघपदप्र्योमो विदुषोऽस्य विचारसररणि स्पष्टयति । सर 
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रोबटं-मोरिएरमुदिश्य लिखिते पत्रं स लिखति- तस्या जीव- 

नादधिकसुन्दरतरजीवनस्य, तस्था निधनादधिकसुन्दरनिधनस्य 
कल्पनाऽदाक्याऽस्ति, दी्घंकालं यावज्जीवनधारणं मतिश्च 

मोऽस्ति। 
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प्रतीच्य विद्रदग्रेसरस्य मोक्षमूलरस्य मौलिकग्रन्थाननूदित- 

ग्रस्थाश्चावलोक्याधीत्य च सर्वे विद्यानुरागिणस्तस्य विद्वत्ता 

सृक्ष्मदरदिताञ्च प्रशसन्ति 1 परमत्पसंख्यका एव जानन्ति यत् 

कोविदोऽसौ परमात्मभक्तोऽप्यासीत् । हष्टजगदतिरिच्य यदहद्यं 

जगदस्ति तेस्यानुध्यानं कृत्वाऽप्यसौ आत्मानं धन्यं मनुते स्म । 

असौ नासीत् केवलं महापण्डितः, जसौ नासीत् केवलं चाघ्च- 

विज्ञानकौरसलभरितहूदय एव, असौ समग्रहश्यचराचरमतिरिच्य 

स्वंसथ्ालिकां परमविद्युद्ां शाक्तिमपि अनुध्यायति स्म । जगदु- 

गुरोः शङ्कुरभगवतः श्लोकोऽयम।सीदमुष्य जीवने विद्योतितः- 

“अविन्ञाते परे तत्वे शाच्राधीतिस्तु निष्फला । 

विज्ञातेऽपि परे तत्त्वे श्ाद्धाधीतिस्तु निष्फला 1" 
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केवलं शाच्ाधीतिविदषां वेदुष्यश्च मुक्तये न॒ सम्पद्यते, 
तदस्ति भुक्तये , मोक्षमूलरमहोदयस्य पाण्डित्यमासीद् बहुकषेत्र- 
व्यापि, तस्य विस्तारं गाम्भीयंश्चावलोक्य पण्डिता विस्मिता 
भवन्ति, परं तस्य साधनायाः क्षेत्रं नासीदत्रैव सीमितम् । प्रेम्णो 
महिमानं स्पष्टीकत्तुः स एकदा पुस्तकमेकमपि प्रणीतवान् , 

परं तत्र स्वक नाम न ददौ 1 पस्तकमिदं प्रस्णः सुन्दरं परम- 
पवित्रं त्यागात्मकं लोकटितकरं विशुद्धं स्वाथंरहितं रूपं प्रकटी. 

करोति । 

एकदा एकोनाज्ञीत्यधिकनवशताधिकसहस्रतमे चिस्तीय- 
संवत्सरे जूनमासे ्र्टाद्चतारिकायां श्रीमतीं वेत्बीमुटिश्य तैन 

पत्रमेकं प्रहितं, यत्र॒ एतद्विषयिका तस्य मतिः स्पष्टायते । 

श्रीमती वेल्बी स्वके पत्रे प्रेम्णो महिमानं प्रकटीचकार, तस्या 

मते प्रेम्मोऽभावे धमंसाधना वेयथ्यं भजते, तस्या महिमा कपु- 
रायते । विश्वासोपरि विद्यते प्रेम । उक्तिमिमामृिश्य पण्डितो 

मोक्षमूलरः स्वकरे पत्रे यं विचारं प्रकटीकृतवान् सोऽस्ति पौनः- 

पन्येन पठनीयोऽनु्चीलनीयश्च । तस्याभिमते लिस्तमतस्य मृला- 

धारोऽस्ति प्रम । प्रेम्णोऽभावे चिस्तमतस्य साधना निर्रथका 

जायते । परं तस्याभिमते दुर्भाग्यवदयात् चिस्तमतावलम्विनः 

स्वयं वास्तविकच्िस्तमतात् सुदूरं गताः, ये सत्यप्रिया सन्ति 

ते जानन्ति यत्तेषामाददाः कियद् दूरं विद्यते । यदि सिस्तसताव- 

लम्बिनः सिस्त॑स्योपदेशानुसारं स्वकं जीवनं यापयेमुस्तदा मानव- 
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जगतः स्वरूपं परिवर्तिष्यते । दाम्भिकं वृत्ति त्यक्तवा पृवंम 

स्माभिः स्वीकत्तव्यं यद् वयं यत् कथयामस्तन्न स्मः । तदनन्तरं 

वयं विश्वहितंषिणो भृत्वा स्वं प्रति प्रेम, द्यां, परोपकारवृ्ति 
दरंयिष्यासः । 

परमत्रासौ सदिग्धे । रजस्तमोभ्यामाक्षिष्ी मनोमत ङ्खजोऽ- 
. वश्यः । प्रम्ण इत्थम्भूता साधना सम्भवा स्यान्नवा । तदनु 
स्वके पत्रे स बहु निगदितं वाक्यमिदं समीक्षते-- ईश्वरोऽस्ति 

प्रेम ।' तस्य मतानुसारमिदमस्ति केवलं भाषाप्रयोगस्वातन्ब्यम् । 

अकालो नीलोऽस्ति, परं नीलिमा नास्त्याकाशः । इत्थमेव 
परमेण्वरः प्रेमपूर्णोऽस्ति, परं प्रेम एव परमेश्वरोऽस्तीति नास्ति 
हढाधारः । 

अस्मिन्नेव वषे संस्कृतज्ञोऽसौ महत्तमपुरुषाणां शतमिति 

पुस्तकस्य प्रथमखण्डस्य भूमिकामलिखत् । धमंप्रवत्तंकानधिकृत्य 
खण्डोऽयमरचि । संयोगात्प्रतीच्यजगति अस्याः कृतेरत्प एव 

भरचारः प्रसारोऽमृत् 1 आङ्धलदेदोऽपि पृस्तकमिदं नाप्रथिष्ट; 

अत्पसंख्यका एव जना जनन्ति । पुस्तकस्य भमिकायामहश्य- 
जगदुदिश्याचार्येणम यदरेखि, तदस्ति पौनःपुन्येन पठनीयम् । 
तस्याभिमते केवलं ज्ञनेन्द्रियानुभूतजगत एव सत्ता नास्ति । ये 
केवलं ज्ञानेन्द्ियानुभूतजगदुदिश्यैव जीवन्ति, तेषां जीवनं तम- 
सायते । कथितञ्च- 

श्राहारनिद्राभयमेथुनश्च सामान्यमेतत्पलुभिनंराणाम् । 
धर्मो हि्तेषामधिको विरोषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥" 
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ज्ञनेन्द्रियानुभूतजगदतिर्च्यि जगदस्ति, सीमितजगदति- 

र्य सीमाहीनं जगदस्ति, बुद्धिग्राह्यमतिरिच्य विद्यते निस्सन्देह्- 

मबुद्धिग्राह्यम् ! सत्यं, बहवो मनुष्या एवंविधा आसन् येषा- 

महश्यसंसारेण सह॒ कोऽपि सम्बन्धो नासीत्तथापि ते साहित्य- 

संगीतदशंनप्रभृतिक्षत्रेषु महत्कार्यं संपादयामासुः, परं मानवे- 

तिहासे येषां नामानि सर्वोपरि विन्ते, तेषां दष्टिरासीदन्या । 

तेषां कृतीनामुद्भवस्थलं नासीदत्र इहलोके, मत्य॑लोके । 

मानवजीवनस्य सौन्दयं तदा सहस्रगुणितं भवति यदा 

हक्यजगतः सौन्दर्येण सह ॒तस्यैकात्म्यं सम्पद्यते ! यस्मिन् 

जगति वर्यं निवसामः तस्य महृत्त्वमस्ति परमलघु, स्थानपरिवत्त- 

नन्तुं साम्प्रतं सम्भवं नास्ति, परमिह लौकिकजीवनस्य महत्त्व 

वृद्धिः सम्भवास्ति ज्ञनेन्द्रियाननुभृतसंसारेण सह सम्बन्धस्थाप- 

न्तः । यदा चेतसि प्रेम्णो भावा हंहन्ति, साघको विषयेभ्योऽक्षा- 
ननायासेन नियन्तुं चक्नोति । अन्धुच्छिन्तेन चेतसा प्रेम एव 

सौध्यं, प्रेम विषयविदूषिताज्यं द्रागेव पुनाति । स्वस्त्ययनस्य 
तस्य. परात्परस्याद््यभिध्यानघौतया धिया जीवनं यापितव्यम् । 
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मुकन्दादिघ्भक्तिविनिवेदितजीवितमवन्यामकुतोभयं प्रह्वा- 

दाख्यं निरागसं भक्तप्रवरं हिरण्यकरिपुसुतं भारते वषे कोन 

जानीते भारतीयध्म॑परस्परापदमप्यधिगच्छञ्जनः ? दैत्यानां 

प्रा्तिकूल्येऽपि भगवद्धक्तावेवामुना बाल्यमतिवाहितमास्तिक्य- 

बुद्धीनां कते परमं सुखमवहता । विष्णोः समाराघनेकत्रत- 

स्यास्य भारतीयग्रन्थेषु न केवलं संस्कृतवाङ्मयेषु, श्रपरसंस्छृला- 

धितभारतीयवाचां साहित्येष्वपि प्रह्लादनं चरितं ग्रन्थकतुंभिः 

स्वां स्वां शेलीमनुसरद्धिर्वणि, प्रारंस्यस्मारि वा । भारतीयानां 

कृते प्रह्वादचरितस्या द्भुतं महत्वं दं दशंमाचायंहक्करश्चरित- 

स्यास्यानुक्लीलनाथंमस्य विभिन्नवणनानाश्च तुलनात्मिकाधीत्यर्थ 

बहुवत्सरपुवं" भनश्चक्रं । सङ्कुल्पस्यास्य परिणतिवंभूव खण्ड- 
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दयात्मके प्रह्वादाख्ये गवेषभापरकग्रन्थे, यस्तस्य बोनविश्व- 
विद्यालयाध्यापनकाले प्रकाचतामाप ¦ 

ग्न्थस्यास्योपोदूघाते ग्रन्थकर्त्रा भारतीयघ्मंविषयकपाश्चात्य- 
विवरणभ्रसद्खं विषयीक्रत्य षोडशशतकस्य मध्यभागे चिस्तोय- 

धमंप्रच।रकैः प्रकारिते पुस्तके दराव्तास्चरितवर्णंनकाले विष्णो- 

भ॑क्तप्रवरस्य प्रह्लादस्य कथोत्केखोऽपि निरदेलि, कथोल्लेख- 

स्यास्य स्वाभाविकतां ददोयता । अपेतकृत्यस्यास्य कथां श्रावं 

श्रावमाषुनिकेऽपि भारतेऽनल्पसंख्यका जना अनाघ्ातश्ञाघ्च- 

गन्धा अपि सन्तः परमं मोदं लभन्ते, प्रेयन्ते च विघ्नानां घला. 

टोपेऽपि गन्तव्ये कहृष्ठित्वाय । दुःखसदै कलिते लोकेऽस्मिन् कथेयं 

भगवद्धक्तान् सान्त्वयति, प्राणयति च तेषां भवदवदहनिश्ठा- 

हतानि चेतांसि । तहि खलु किमाश्चर्यं यदि प्रह्लादस्य नाम 

विभिन्नासु भारतीयभाषासु शतकृत्वः स्मर्यते । आचायंहक्करो 

बद्धिमचन्द्रचट्रोपाध्प्रायस्य धम्मंतत्त्वमाङ्खलभाषायां प्रका्चितं 

रामक्ृष्णोपदेशसङ्ग्रहञ्च निदिश्ति । रामदृष्णस्य सुप्रथितः 

क्षिष्यः स्वामी विवेकानन्दः स्वके भक्तियोगख्ये ग्रन्थे प्रह्वादं 

नितरां भरारंसत्तस्य जीवनसाधनायां भक्तरादशंस्वरूपं दयन् । 

प्रह्वादं प्रणिहन्तुं हिरण्यकशिपुराभीकष्येन चिचेष्टे, किन्तु 

भजनविगतसाध्वसोऽसौ सम्मार्गमेव सिषेवे, वत्सरास्तस्य भग. 

वन्तं भजत एव ययुः ।! अस्माद्धेतोबंहषु आधूनिकभाषाग्रन्थेष्वपि 

प्रह्वादः जीवनादच्य॑खूपेण स्तूयते ! श्रीमदधगवदगीता्रा नन्दन 

नगरात्मकाितायां टीकायामाधनिकभारतस्य विरुतो विपि. 
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त््ह्वादस्य भव्तेर्धूतं महिमानमभ्युषगच्छति । प्रह्वादचरि- 

तस्य विस्मयावहां लोकप्रियतामिमां गवेषणाविषयीकृत्याचायं- 

हक्करो नानाविधसंस्कृतग्रन्थानालोडयाश्चक्रे । अमुष्य मतानुसारं 

प्रह्लादचरितस्य श्रद्ध स्पद' साम्प्रतिकं रूपं पुराणद्रये निभाल्यते 

विष्णुपुराणे, श्रीमद्धागवतयपुरारो च । पुराणयोरेतयोरभ॑व्ति- 

पथमनुसरतां कृते यो महिमा सं विदुषां विदितचर एव । 

असन्दिग्धप्रच्यत्वेभ्यो ग्रन्थेभ्य आरभ्य तदपेक्षया नूत्तश्रन्थान् 

यावच्चरितस्यास्य वणंनेषु यद् वेभिन्न्यं वीक्ष्यते तन्नौ कैवलं 

्रह्वादचरितानुशीलकेभ्य एवोपयुज्यतं, भारतीयग्रन्थकाराणां 

चेतसो वृत्तीनां प्रस्पुटनक्रमोपपत््यथंमपि तस्य निष्प्रयोजनत्वं 

कः खलु विपश्चितखतिपादयिष्यति ? 

संस्कृतवाङ्मयमहीख्हस्य बहुशाखत्वाद् बहूपत्रपुष्पत्वादेव- 

विधस्य कस्यचिदपि चरिततनायकस्य चरितं सम्यगनु्षीलयितुं 

जनः कथं प्रभवेत् ? प्रह्वादचरिताधीत्यथंमाचा्यंहुक्करेण बह्वा- 

यासपूवैकं वेदमहाभारतपुराणपश्चलक्षणादिग्रन्थानाधित्य प्रह्वा- 

दास्यो ग्रन्थोऽयं व्यरचि, यत्र॒ भारतीयघरमेषु महामहिमानं 

बिभ्रतो भक्तस्यास्य कथायाः क्रमविकासः प्रस्तूयते । प्रह्वाद- 

कथा नू्िहाव्रतारेण किल सम्बध्यते । प्रह्वाद इति नाम्ना 

तू्विहावताररथा, नृसिहावतारकथया प्रह्लादस्य कथा स्वत 

एव चेतसि समुद्धास्यते, परं प्रह्वादचरितस्य वेयक्तिकमपि 

महिम्परनं सुधियो नोपेक्षेरन् !. न केवलं प्रह्वादवणंनस्य ॒पुरा- 
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कालिकीमवतारनिरेक्षतां हगोचरीकृत्य विष्णुपुराणान्तगंत- 

समुपलब्धं प्रह्वाद्चरितमपरग्रन्थेषु समुपलच्छभ्रह्वादचरितानि 

चापि निभाल्य जम॑नदेशीय आचार्योभ्यं तेषां स्वतन्त्रगवेषणा- 

विषयत्वं मनसि निदधे । कारे काले धरमंप्रतिपत्तिविषयको यो 

परीवर्तोऽभ्युपपद्यते स्म तं लक्षीकृत्येव खलु प्रह्धादकथायाः 

ऋमविकासमवगन्तुमनुसन्धानकृदहतीति हैतुसुररीकृत्य ग्रन्थक 

विषयोऽयं नोपेक्ष्यत । 

अथाभिघानदयं ग्रन्थेषु वीक्ष्यत, प्रह्खादः प्रह्वादश्च । 

प्रह्वाद इत्यभिघानरूपस्य पौष्कल्यं दरीदृश्यते 1 प्रह्लाद इति 

संज्ञानस्य कादाचित्कताहेतो; प्रह्लाद इति संज्ञानमेव ग्रन्थकर्वा 

व्यवहृतमिति समुचितमेव । प्रह्लादः असुर इति स्यात 

आसीत् । महाभारतकालात्तं भ्रति दैत्यदानवादिकाब्दानपि बहवः 

्रयुयुजिरे । पदानामेतेषां रक्षोराक्चसयोश्च पर्यायत्वरूपेणेव 

प्रसोमो विगतश्चतकेषु विधीयते स्म । शब्दानामेषां सम्यग्थ- 

वैथिन्यावधारणं लब्दशाश्िणां कृते गवेषणायाः स्ववन्त्रविषयो 

भवितुं शक्नोति । अथ प्राच्यतमेषु ग्रन्थेषु तैत्तिरीयन्राह्मसे 

प्रह्लादः कयाधुसृतो विरोचनस्य पितेति निगद्यते, कायाघव 

इति प्रदात् । पुराणपञ्चलक्षणस्य वंशव्णनखण्डे तस्य कयाशु- 

सं्ञिकाऽम्बेयं नो निदिश्यते; तत्र स हिरण्यकरिपुयुतो, हिरण्याक्ष 

श्रातृव्योऽनु्वाद-ह्वाद-संह्वादानां आता, विरोचनस्य पिता 

बलेः पितामह इति वण्ये ! अग्निपुराणं, जह्यपुदम्णः गर्छ 
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सप्त्विंशतितमं प्रवचनम् 

पुराणं, हरिवंशपुराणं, कूमंपुराणं, शिवपुराणं, विष्णुपुरं, 

ब्रह्माण्डपुराणं, वायुपुराणं, मल्स्यपुराणं, पद्मपुराणश्च सन्दर्भेऽ- 

स्मिन् द्रष्टव्यानि । दहिरण्यकशिपूरदितिकर्यपयोः पत्रो ब्रह्मणो 

मानसपृत्रस्य मरीचेः पौत्रः महाभारते प्रह्लादस्य पितृव्यो 

हिरण्याक्षस्तस्य भ्राता ह्ादश्च नो निदिश्येते । तयोः स्थने 

शिबिबाष्कलौ तस्य॒ श्रातरावित्यवण्यंत । वैदिकसाहित्ये तु 

हिरण्यकरिपोष्ल्केखो नोपलभ्यते । प्रह्वादस्तु तत्रासुरेषु तद्द् 

यद्रत््रजापति्देवेषु । पुराणेषु महाभारते च स दैत्येन्द्ररूपेणं 

किल वण्यते । एकस्मिन् स्थाने पितामहो ब्रह्मा लोकशास्तु- 

चयनकामः सन् प्रह्लादं दैत्यदानवानां शासकपदे विनियोजयति । 
महाभारतेऽपि प्रह्लादोऽयमसुराणां, दानवानां दैत्यानां वा प्रमुख 

इति निरूपयाञ्चक्रे । 
कथंविधञ्चारित्यमासीत् प्रह्वादस्यास्य ? पुरातनतम- 

वाङ्मये त्वसावपरदैत्यसंनिभः । वेदेषु तस्य चारिव्यमूदिश्य 

किमपि नो निदिदिदे । भ्राचायंहक्करेण युगेऽस्मिन् प्रह्लाद 

चरितस्यापरदानवचरिततुल्यत्वमस्मद्धेतोरौहि । महाभारतेऽपि 

एकस्मिन् स्थलेऽसौ दैत्यानां समानधर्मत्यवण्यंत । बहवो दान- 

वेन्द्र निदिर्यन्ते हिरण्यकरिपुश्च प्रह्लादस्य पितृव्यो हिरण्या- 

क्षश्च ¦ त आसन् धमंद्रोहिणो नीतिविद्रावका अनीतित्रियाः 

साधूत्पीडनदिहक्षवः । ब्रह्मपुराणे, गरुडपुराणे, हरिवंशे, लिव- ` 
पुराणे च वी्यंवानिति विश्चेषणं प्रह्नादार्थं पुराणकाराः -परयु- 
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प्रवचन-पारिजातः 

युजिरे ।! अग्निपुराणे, ब्रह्माण्डपुराणे, हरिवंशपुराणे, शिवपुराणे 
विष्णुपराणे च सोऽमितौजा इति शब्दितः । पाण्डलिपिकारा 

यदा-तदा विच्चेषणान्येवंविघान्यपसायं नवानि निवेशयामासुः । 

विष्टुपुरणस्य कतिचित्पाण्डलिपिषु वीयंवतः स्थाने बुद्धिमानिति 

विशेषणं सम्पादकेभ्योऽधिकं रुरुचे । पुराणस्यास्यान्यासु पाण्ड्- 

लिपिषु तत्रैव प्रह्लादो धर्मवानिति व्यपदिष्टोऽस्ति। अभ्ि- 

पुराणेऽस्मिन् प्रर क्लेऽसावतिवेष्णवं इत्याख्यां लभते । गरुडपुराण 

सन्दभेऽस्मिन् तं विष्णुतत्पर इति निरदिशत्. 1 इत्थं दैत्येन्द्रोऽयं 

पूराकालिकः पुराणेष्वेतेषु लोकत्रयं स्वभक्स्या महित्वाल्येषां 
जीवनाध्वनीनानां हादं ध्वान्तं ` निवारयति । विरोषणानां 

परिष्कारोऽ्यं विकासक्रमो वा ? 

देवासुरसद्धरस्तु संस्कृतवाङ्मये नास्ति कृच्छुलम्यः । 

देवेन्द्रे बद्धवैराया दैत्यवाहिन्या विजयं चिकीषंता दैत्यानां 

प्रातिनिध्यं कूवंता दैत्येन्रेण यदि सम्परहूतं ताहि किमाश्वयंम् ! 

_ आचार्यो हुक्करः सन्दर्भेऽस्मिन् शाङ्कयायनारण्यकं कौषोतक्युप - 

निषदञ्च प्रह्वादकथाध्येतृणां कृते निदिशति । प्रह्वादोयाना- 

भिद्दरेण का गतिविदहिता ! महाभारतीयाः कथा अप्यत्र ध्यान- 

मह॑न्ति 1 तत्र प्रह्लादो वृत्तबलविरोचनश्चम्बरादिभिः साकमिन्धेण 

जघ्ने । अन्यस्मिन् स्थकेऽपि प्रह्वादाख्यो दैत्यराजो बलवृत्त- 

नरकचाम्बरेः साघंमिनद्रेण निपात्यते । इन्दरश्रह्वादयोः सङ्खं रस्य 

दारुणत्वाद् भयावहत्वाच्च स॒ महाभारतेऽपरस्मिन् स्थरेऽपि 
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सतविंशतितमं श्रवन्वमम् 

स्मयते । विष्णुपुराणादिषुपर्वणितादृत्तमर्लोकप्रह्वादस्यातिश्मि- 

तेश्वरानुरागचरिताद् ध्वस्तमायागुणोदर्काद् युधि विक्रमोभ्यं 

मिन्चरुचिहि वीक्ष्यते । प्रतीच्यविदुषां दृष्टौ तु महत्तमस्याभि- 

धानयोग्रमनुसरतो भक्तप्रवरस्य प्रह्लादस्य कथाया विकसन- 

कमस्य सोपानपरम्परेयम् । 



अष्टाविंशतितम् प्रवचनम् 

कोटिशः सनातनधर्मावलम्बिनां कृते स्वर्गापवगंदरारमृतायां 

महाभारतस्य धामभूतायां श्रीमदूभगवद्गीतायां स्निम्धप्रावृड्घ- 

नश्यामेन तत्त्ववित्तमेनाकुण्ठमेधसा श्रीकृष्णेनानन्यद्यरणस्य पार्थस्य 

नेखधिकं हादं तापं दामयता महतां महिष्ठो यो विभृति- 

योगः कथयाञ्च्क्रे तं पाठ पारं कस्य कृष्णभक्तिपथमनुसरतशचे- 

तस्सनवद्यरसोद्रेको न जायते ! सर्व॑रसात्मना परमात्मना सर्वं 

खलु चराचरं व्याप्तं दिक्कालाखनवच्छिन्तेन । यस्ये विभूत्ति- 

बमेऽस्मिन् विभृतिमतां श्रीमतां सत्त्वानां नामानि परमात्मन 

गव स्न श्रीरिति स्फ्टीकन्तु पुष्यष्लोकेन योगिराजेन जमृहिरे- 

अद् शिरृत्तिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ! 

तसदेक्ानगच्छ त्वं मम तेजोऽसंचवमित्ति ॥) 
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अष्टाविंशतितम प्रवचनम् 

विभूतीनामेतासामन्तो नास्ति; मीतायामुहं शत एव विभूति- 

योगोऽयं सङ्केतितः । विभूतिवर्णनेऽस्मिन् प्रह्लादोऽपि स्मयंत 

इति प्रह्लादस्य महिमानं गीतायुगेऽपि द्योतयति । एवंविधे 

महत्तामुपगते भ्रन्थे ज्येष्ठानां गणनाप्रसङ्खे दैत्यकमारोभ्यं निदि 

दिद इत्यस्य प्रह्लादचरिवानुश्ीलकानां कृते या गुवंथंता विद्यते 

साञ्नुसन्धित्सुभिनपिक्ष्या । महत्तामूपगतेषु ग्रन्थेषु श्रीमद्भगवद्- 

गीताऽतिषुरातन्यस्तीत्यत्र नास्ति कोऽपि विस्मयावकाश्चः । 

अथ बौद्धानां ग्रन्येष्वपि प्रह्लादस्य चर्चा नो विहितेति 

चेन्न । अड्गुत्तरनिकायेऽसावसुरेन््ररूपेण लक्ष्यत । आप्तबोधिना 

बुद्धेन ̀ सहामुष्य सङ्कमो भवति । परस्पराभिमुखं प्रप्तौ तौ 
संलपतः | । 

महाभारते स्थले-स्थले प्रह्वादमुहिश्य यानि विकेषणानिं 

ग्रन्थकारः प्रयुयुजे तानि पुराणपञ्चलक्षणग्रन्थावलीषषु नो 

लभ्यन्ते । प्राज्ञोऽयं, महाप्राज्ञोऽयं, बुद्धिमानयं, धमंज्ञोऽयं, सवं- 
निश्वयविच्च । तमुदिक्ष्य सवज्ञ इति पदमपि ̀  ग्रन्थकारेण 

प्रयुज्यत । ̀ क्ान्तिपवंणि मोक्षघम॑पवेणि युधिष्ठिरेण प्रष्ने कृते 

भीष्मः प्रह्वादा्थं बुद्धिमान् प्राज्ञसत्तमश्चेति पदे व्यवहरति ! 

कल्यचित्तमनामयं कञ्चिच्चरन्तं ब्राह्मणं बुद्धिमान् प्राज्ञसत्तमौ 

राजा प्रह्लादः पप्रच्छेति । अस्माद्धेतोरयमचलितमतिर्दानवेन््रो 

बलि क्षमामधिङ्ृत्य क्षासितुमानहं । विगतंभवकषायोऽयं विरे- 

चनब्राह्यणयोतिसंवादनिर्णेवृू्पेणापि महाभारतस्योध्योगपवणि 
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प्रव्वन-पारिजातः- : 

प्रजागरपर्वणि वीक्ष्यते । महाबुद्धिविदरो धृतरष्टं प्रति पुरातन“. 

मिममितिहासमुदाजहार । सुधन्वना कलहशान्त्य्थं विरोचनस्य 

प्रतिद्न्दिनः पितुर्नाम प्रास्तावि पुत्रस्यापि हेरोः प्रह्लादो नानृतं 

वदेदिति विश्वम्भभाजा । दैत्यराजं तावेकमार्गां वादीविषावि- 

वोपगतौ । तयोः प्रह्वं स निष्पक्षतया समादधाति । ईत्थं तस्य 

त्यायप्रियत्वमुपपद्यते 1 दैत्यपतित्वेऽपि स लान्तिमवंसि शक्रेण 

सह श्रेयस्साधनमधिकृत्य संवदति । प्रज्ञावत्सु विचक्षणो भीष्मः 

कथामिमां युधिष्ठिराथंमुदाजहार ! प्रह्वादोऽ्रासक्तो धूतपाप्मा 

संयमे रतो दान्तस्तुल्यनिन्दास्तुतिरस्तन्धोऽनहङ्ा स्थ निगद्यते । 

त्रियाभ्रियेषु समचित्तता, काञ्चने लोष्टे च समहटिः, श्रेयसि 

नि्चितनिश्वयता, परावरज्ञता, सवंज्ञता, चाप्युदीयन्ते 1 एवंभूतं 

नित्यं नारायणपरायण भागवतं भक्तं परमात्मानं ध्यायन्तमेकान्त 

भरासीनं तं तत्मजञं बुशुल्समान इव शकरोऽभिगम्थ जिज्ञासते । 

प्रह्वादस्य प्रशान्ति दशं दं शक्रः परमं विस्मयमापं । पष्ठ 

बुद्धोऽपि द्विषतां वक्षमागतः शिया विहीनोऽपि प्रह्वादो न 

शोचति, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काड्क्षतीति 

भगवदगीतावचनं चरितार्थकूवंन् । शत्स्तसयेत्थमूवष्या अवि- 

चलितमतेहंतु प्रति जिज्ञासमानः सम्यक् पप्रच्छ-- देते प्रजञा- 

लाभादुताहो धृतिमत्तया आत्मनो व्यसनं पर्यन्नपि किल स्वस्थ- 

रूपोऽसि ! सन्द्भेऽस्मित्न विस्मर्तव्यं यज्जञानावाप्त्य्थं दिति- 

वं्ता स्वयमेव स विनिवारयति; राक्णादपि याजनीतेः रिक्षा. 
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अष्टाविंश्चतितम प्रवचनम् 

गृहीतेति विदितचरमेव प्रेक्षावताम् । दत्तात्रेयस्य बहुगुरुत्वं 

को म जानीते भारतोयसंस्कृतिमभिजानञ्जनः † 

शुचित्रतस्य वक्षोकस्थ दैत्यराजस्य शिक्षणे किमपि वेय- 

क्तिकं वेशिष्टयं नास्तीत्याचायंहक्करस्थ वेक्षणं खलु स्वाभावि- 

कम् । सर्वेषां जटिलप्रष्तानामुत्तरं प्रह्न दाज्जिज्ञासुरधिगच्छति । 

लान्तिपर्वशिं शक्रं प्रति तेन यः सांख्योपदेश्चः प्रददे तत्र किमद्- 

भतम् ? अनिष्टस्य निवृ त्तिः प्रियस्य चानिवृंत्तिलंक्षयतेऽतः पुर 

षार्थात् किम् ? सर्वे स्वभावेप्रेरिता जगज्जाले भ्रमन्ति । 

विकारान् नवयो वेद न वेद श्रक्रति पराम् । 

तस्य स्तम्भो भवेद्बास्याननास्ति स्तम्भोऽनुपश्यतः ॥ 
प्रकृतौ च विकारे चनमे प्रीतिने च द्विषे । 

देष्टारं च न पश्यामि यो ममाद्य ममायते ॥ 

लोकाविमौ श्रीमद्चगवद्गीतः सख्योपदेशं स्मार- 

यतो नाम । 

निर्ममो निरहङ्कारो निरीहो मुक्तबन्धनः । 

स्वस्थो व्यपेतः पश्यामि भूतानां ्रभवाप्ययौ ॥ 

कृतप्रज्ञस्य दान्तस्य वितुमुस्य निराशिषः । 

सापायो विद्ते तस्य पक्ष्यो लोकविद्यया ॥ 

इत्थमेवारण्यपव॑णि, उद्योगपवंशि, सभाप्वंणि च यक्ति- 

च्न्वित्सन्द्थ॑ऽस्मिन्नुपदेराख्पेण लभ्यते तत्सर्वं पुरातनं नाम । 

-वैयौ्िकतायध्ि ज्ञानि कुत्रापि न श्यन्ते । अत शव शार्का- 
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प्रवचन-पारिजातः 

नामेतेषां विश्लेषणं प्रह्लादकथाऽध्येतृणां कृते आचायंहुक्करस्य 

हृष्टौ नादरमहंति । परमिदमपि न विस्मत्त्यं यन्महयभारतस्य 

कवीनां प्रह्वादव्यक्तित्वचित्रणस्य विकसनक्रमे मुरवंथं साहाय्यं 

विद्यते । तस्य दितीनां करे समरुद्भृत्तस्य व्यक्तत्वं ते प्रजा- 

रीलं चक्रिरे \ प्रह्वादस्यात्रत्या भणितिरेतिहासिकबुद्धचाऽननु- | 

लीलनीया । 

प्रह्लादस्य सर्वं व्यपगतमासीत् । तस्य नेष्किञ्चन्यस्य 

कृथायासेव तस्य चारितिकसमुन्नतिकथाया बीजमन्वेष्टव्यमित्यौ- 

हिष्ट आचाययंहक्करः । युधि पराजयाह न्यभावापत्तेखच कथात 

एव तस्यापगतरागरूपस्य विद्रन्निषेवितरूपस्य कथा विकासमा-. 

वेत्यसौ तकंयाञ्चक्रे । मोक्षधमंपवंणीन्द्रस्तं धरिया विहीन इति 

उदीरयामास । भीष्मस्तस्य निव्यंसनतां मनोजेतृत्वञ्च निर्वंणं- 

यन् तस्य हिरण्यकरिपोस्सुतस्य परावरज्ततां निदिदेश्च । जाचायं- 

हवकरस्य मतानुसारं कालं प्राप्य प्रह्लादो दैत्यकूमारल्पेऽपयु- 

पदेष्टृरूपतामाप्तवान्. परवत्तिनीषु कथासु । 

महाभारते प्रह्वादस्य चारित्निकचित्रणस्यापरवेललिष्टयं 

हैत्यराजस्यास्य सत्यप्रियतायां द्रष्टव्यम् । सत्यात्पथः न्याय्या 

त्पथः श्रह्वादो नात्मानमच्यावयत् । आद्यं पूरातनभार- 

तीयसंस्कृतावनुस्यू तोऽस्ति । कवेः सुप्रथितोध्यं श्लोकोऽत्र स्मृति- 

पथं समायाति-- 

{; १५०४ - 



रेः 

उष्टार्विश्चतितमं प्रवचनम् 

निन्दन्तु नीतितिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् । 

अद्येव वा मरणमस्तु युमान्तरै वा, 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा; ॥ इति 



पकोनच्रिहत्तमं भवचनम् 

विश्दाच्यस्य प्रह्लादस्य कथां श्रावं श्रावं सन्वयानां 

दिवौकसामाद्यं कूटस्थपृरुषं स्वमनोवाक्कमंसिर्भजमानाः पर- 

मेरवरपादश्रीविनिवेदितमनस्का भक्ता अद्यापि भारते वषं परमं 

भ्रमोदमनुभवन्ति । अकूण्ठधिष्ण्यमनुत्रजद्भ्यः विविधद्चाखान्वि- 

तायाः कथाया अस्या एेतिह्यानुकूलं विश्लेषणं न रोचतेतमामिति 

तु निश्चप्रचम् । किन्तु कथामिमामधिङकृत्याषुनिकच्येल्यनुसा- 

रिण्या अनुसन्धित्सायाः खल्वथंवत्ताऽप्यभ्युपपद्यते नाम । 

महाभारते . प्रह्वादस्य धृतिमत्तां हृष्टा शक्रस्य चेत आक्र- 

ष्यते; तस्य व्यसनेऽपि स्वस्थख्पतां शक्रमञ्जसा विस्मापयति । 

वैयक्तिकलाभहानिनिरपेक्षेयं सत्यप्रियतेव खलु भारतीयसंस्कृते- 
रादल॑रूपिणी वभूव ¦ इमां धृतिमत्तां किलाङ्खीकृत्य भारतस्य 
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एकोनचरिशत्तम प्रवचनम् 

ह्वासयुगेऽपि कोटिशो हृदयानि शासितुं त्यक्तभोगलालसः कृश- 

कठेवरो गान्धी आनहं । 

जान्तिपवंगो राजनीतेरुपदे्ं प्रत्याचायंहक्करो गवेषका- 

णामप्रमादं सयुक्तिकं समीहते । दैत्यानां शासकः प्रह्वादोऽत्र 

लीलादपि विशिष्यते, न केवलं ज्ञानादेव । शालीनताविरहितं 

ज्ञानं मरोरासारवन्नाम । विद्या ददाति विनयमिति नीतिवच- 

नात् । प्रह्वादस्य महात्मनो ज्ञानमस्ति विशेषत इति । राज-~ 

धर्मपर्वणि प्रह्वादविषयकः पुरातन इतिह्यस उदाहृतोऽस्ति । 

शीलमाध्रित्य तैलोक्यं तस्य. वशमागतम् । वृहस्पतिर्देवानां 

गुरः शक्राय नैःश्रेयसं ज्ञानं निजगाद । किं विशेषो भवेदिति 

पृष्टे सति वृहस्पतिना भार्गवस्य नाम निदिदिशे । तेन सम- 

ज्ञातः शक्रः प्रह्वादमुपयाति । ब्राह्मणो मूत्वाऽनुत्तमां गुस्वृत्ति 

स॒ यथान्यायं छृतवान् । रलोक्यराज्यसक्तस्य क्षणाभावाद् 

द्रभिव पाकश्चासनस्याभिलाषः पूर्तिं नागमत् । ततः प्रह्लादः 

रीलमुपादिशत् । "काम्यानि वदतां संयच्छामि, वहामि च ! 

घर्मात्मानमन्येषां कायंपथे सक्तमन्हुकृतं मां चाघखज्ञाः समा- 

सिञ्चन्ति । कथं ? क्षौद्रं मध्विव मक्षिकाः! ततः श्षक्रः 

प्रह्वादाच्छीलमाप्नोति । रीलविरहितं तं स्वं तत्यजुः । यत- 

द्ीलं ततो वयमित्युक्त्वा धर्मोऽपि तं प्रजहाति । धमंमन्वितिः 

सत्यमपि निशक्राम ! श्रीरपि तस्य शरीरान्ियंयौ । धियं 

गच्छन्तीं विलोक्य प्रह्लादस्य दैत्यपतेभ॑यं प्रादुरासीदिति । ` 
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यावन्त्यः भ्रह्वादकथाः प्रचलिता आसन् तासूपव्णिंताः 
सवे प्रह्वादीया गुणाः शान्तिपवंणः शक्रसंव।देऽस्मिन् सन्निहिताः 
सन्ति । तस्य व्यक्तित्वस्य पुरातना गुणा आसन् यौधेय वृत्ति. 
बलं, शोय, राज्यश्रीः, पराक्रम इत्यादयः ¦ राज्याच्च्यावितिस्य 
तस्य गुणा बभूवुस्तपः, प्रज्ञालीलता, सत्यनिष्ठ, न्यायप्रियता, 
धर्म॑तत्त्वन्नता, सुचिव्रतत्वं, मनोनियमनसमित्यादयः । इत्यमाचायं- 

हक्करस्य मते कालं प्राप्य कथायामस्यां प्रह्लादस्य दैत्यभावः 

शिथिलायते, जगदीश्वरेकञ्चरणतया गुणोऽ नो वीक्षत इति 

स्पष्टं, परमुत्तरकालीनकथासु तस्य चारित्रिकसुमस्य य: परिमलः 

सुरभि विठरति तस्य प्रभवोऽतरान्वेश्टुं छक्यते । दैत्यानां स्वभाव- 

स्तिरोधीयते । महाभारतस्येवापद्धमंपवंणि दैत्यानामधमंनिश्वयत्वं, 
धर्मापनयः, पितामहद्ासनस्यातिक्रमयात्र मनसि निघातनव्याः । 

क्रोधलोभसमन्वितान् दानवेन््ान् वणंयता शीष्मेणम न केवलं 

हिरण्यकदिपु्िरण्याश्नो, विरोचनः, क्षस्बरो, विप्रचितिनंमूचिर्ब- 
चिश्च निदिदिरिरे; प्रह्वादोऽपि खलु धम॑सेतुमतिक्रम्य रेमे । 

क्व गतो दैत्यराजस्यास्य देत्यत्वम् ? उताहो श्लक्ष्णयाऽनघार्थया 

च वाचा धमनीतेरूपदेष्टा प्रह्लादः कथिदन्यो जनः ? नाम्- 

साम्यादेवैकन्य वितत्वं खलु नोपपद्यते । 

भवितिबलेन जविष्ठं मनसः प्रकृति विजित्य मायाबलं 

पुरुषं यः प्रीणयामास स प्रह्वादाव्यो भक्ताश्रणीः नृसिहावता- 

रेण च संयुज्यते । उभयोरेव स नास्ति एकलः \ तनव्ह्यवतार- 
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एकोन्िगत्तमं प्रवचनम् 

कथायां तस्य पिता वीक्ष्यते, वामनावतारे तस्य वौत्रः । नृसिहा- 

वतारकथातः प्रह्व दो विच्छेत्तु न सक्यते । महाभारते, हरि- 

वंशे, चतुषु पुराणेषु च नृसिहावतारकथायाः सघटन वैभिन्त्यं 

विद्यते । वेभिन्न्यमिदमस्वाभाविकं. नास्ति । पुराणे चब्दा- 
नामपि श्राम्यं निभाल्याचायंहुक्करो ` वणंनश्थलविस्तृतिहेतु 

सम्पादकानमूजुकु टिलपथिजुषां रुचीनां वंचित्रयेऽनुपश्यति । संग- 

राणां, चिन्तनानां, स्तुतीनां वा वर्णनं, विस्ततं सकषिप्तं वेत्थ॑ 

संन्यवेशि । समूपलच्धपुराणानां संस्करणेषु या विभिन्नरूपिणी 
-व्णंनविस्तुतिरवीक्ष्यते तस्या उत्सस्तु एक एव । महाभारतस्य 

पश्च श्लोका हरिवंशेऽष्टाशीत्यधिकद्विशतसंख्यकाः सञ्जाताः । 

मह्(भारतस्यारण्यपर्वीण या कथा लभ्यते सा प्राचीनतमा 
नः वेत्याचायंहुक्करः परीक्षितुं नोत्सहे, किन्तु तत्र कथानामूत्सो 

द्रष्टव्य इत्यनुरुणद्धि । हिरण्यकरिपो्वंघस्य राजप्र।सादध्वंसनस्य 

च वणैनानि कालं प्राप्य भिन्नैः कविभिभिन्तान् रागानापुः । 

ह्रण्यकरिपोवंधं नृसिहर्पे भगवदवतारञ्चोदिश्य परा- 

तन ' इतिहासो विद्यते यत्र दानवेन्द्रस्यास्य पुवंजन्मनस्तपस्तपसः 

प्रिणतिथ वीश्येते । हरिवंशे हरिवंशपवंण एकचत्वारिदात्तमम- 

ध्यायमाचायंहक्करः सन्दभेऽस्मिन्तिदिरति । बलदपितः सुरारिः 
स॒एत्तत्कथानुसारं सुदष्करं तपश्चचार । दद्यवर्षसहस्रागि 

तानि दद पश्च च। तस्य व्रतस्य दार्यं विलोक्य तस्य 
शमदमाभ्याद्व चराचरगुरुत्रहयविदां शरेष्ठो ब्रह्मा प्रीतो बभव । 
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तस्म वरं प्रायच्छत् । वरानुसारं न तु देवाधुरगन्धर्वा न यक्षो- 
रगरासा न मानुषाः पिशाचा वा देत्यममुं कथञ्चन इन्त 
समर्थाः स्युः । ऋषयः क्रोधवशादपि तं न शपेयुः । श्ाञ्चादि- 
भिगिरिभिः पादपैर्वा न तस्य वधः प्रकह्प्येत । तहि कथं महा- 

बलोऽयं भ्रियत ? य. सभृत्यबलवाहनमेकेनेव पाणिप्रहारेण तं 
नाशयितुं शक्नोति तेनैव केवलं दैत्यराजस्य तस्य मृत्युः सम्भ- 
विता । वरमवाप्य हिरण्यकरिपुस्तपश्चर्या त्यक्त्वा भुवनत्रयं 
पीडयामास । शंसितव्रतान् मुनीन् सदाचारपरान् मानवानपि । 

देत्यान् यज्ञियां श्चकार देवांश्चायज्ञियान् 1 उत्पीडिता दिवौकस 
इन्द्रपुरोगमाः पद्मासनं विज्ञापयन्ति, तदनु स्निगधस्मितावलो- 
कनमृत्फुल्लाम्बुजपत्राक्षं देवदेवेशं नारायणम् । 

ब्रह्मण्डपुराणस्य कथायां वामनपुराणस्य च कथायां ब्रह्म- 

पुराणस्य हुरिवंशपुराणस्य च कथातः किञ्चिद वेभिन्न्यं विद्यते । 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराणस्य नृसिहावतारकथाऽपि सन्दर्भेऽस्मिन् 

द्रष्टव्या । ब्रह्माण्डपुराणे हरिवंशचपुराणे च हिरण्यकदिपोयंः 
पवेवृत्तान्तो निगदितः स॒ विष्णुधर्मोत्तरपुराणर्वात्तिकथातः 

किखिद् भिन्नः । कथायामस्यां तूरसिहरूपे भगवतोऽवतरणस्य 

पष्कलं वर्णनं प्राणकारेण चक्रे । पद्मपुराणेऽपि नृसिहवणंन- 
प्रसङ्खोऽ्येयः ।  सवमदेलाभामपूरवा तनुमाश्रितः सः } सर्वं त्रिभु- 

च्ल , शाश्वता लोकधर्मश्च निखिलं जगद् विश्वे च देवा नर- 
सिहऽस्मिन् दहरे । सिंहनादं विमुच्य व्यादितास्यः स अन्तकं 
इव दानवेन््रकायं विदारयामासेति । 
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प्रिक्षत्तमं प्रवचनम् 

प्रकृतिपुरुषविवेकपरायणे शङ्कुरभगरवत्पादस्य चेतसि सना- 

तनं विरजं ब्रह्माज्योतिः कथमवततार, अभीष्टदंनं सवंलोक- 
नमस्कृतं भगवन्तं विष्णुँ समाराधयन् यतमानसो ब्रह्मव्च॑स्वी 
यतीनां पधैन्यः चाङ्कुर आचायं सङ्कर उदककाम्यया मृगमरीचि- 

कामुपधावद्भ्यो लोकेभ्यो बहूनि भाष्याणि प्राणेषीदित्यस्मिन् 
विषये मया प्रतीच्यविट्रन्सतं विगतप्रवचने निरदेदि । माण्ड्क्य- 
कारिकाविषयकस्य भाष्यस्यायत्वमुहिश्य लन्धभ्रथितमाचायं- 

हक्करस्योहुनमपि श्रोतृभिरश्रावि । भगवतो भाष्यकारस्य ब्रह्य 

सूत्रभाष्यमतमद्वेतवेदान्तवीथिषु विचरतां संख्यावतां कृते पथि- 

दरंयितुरूपेण खलु दरीहृष्टं भवति । भारतीयानां मुमुक्षूणां 

कृते एतावान् महिमा भगवतो बादरायणस्य विद्यते यत्तं समु- 
पेक्ष्य स्वमतप्रुच्यापनार्थं परमतापनुत्तये चाह्प एवाचार्या उद- 
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प्रवचन पारिजातः 

सहिषत । ननु ब्रह्यसूत्रभाष्यमाचयंस्य प्रौढा कृत्तिः प्रतिभाति । 

कतमा अद्वैेतभ।वापत्तेरुषसि प्राज्ञसंत्तमेनानेन व्यरचिषतेति 
प्रश्न; प्रतीच्यजगतो गवेषकस्थ चेतसि स्वभावत एव समुदेति । 
कतमे ग्रन्थे योगपथस्य प्रभावो हक्पथमायाति, कतमे स उच्चैः 
कृत्यद्वेतसिद्धान्तं जुघोषेति विवेचनं भाष्यकारस्य कृतीनां पौर्बा- 
पयं विमच्ेना्थ॑मुपयुज्यते । 

आचायंहुक्करः सन्दभेऽस्मिन्ेतां रष्टिमवष्टभ्य यदचैषी- 

तदादरमर्हति । पातञ्जलयोगसूत्रीयभाष्ये द्वितीयपादस्य परि- 

णामतापसंस्कारदुःखेगणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सवं॑विवेरकिन 

इति पञ्चदशं सूर विशदीकूवता मुनीनां प्रवरेण योगदयास्तर 

चिकित्साचास्त्रेण तोलयाञ्चक्रे । तदस्य महतो दुःखसमुदायस्य 

प्रभवबीजमविद्या 1 तस्याश्च सम्यग्ददंनमभावदहेतुः । यथा 

चिक्ित्साशास्तरं वचतुव्युंहम्--रोगो रोगहेतुरारोम्यं भेषज्य~ 

मिति । एवमिदमपि शास्रं चतुन्युंहमेव । तयथा- 
संसारः संसारहैतुमक्षो मोक्षोपाय इति । त्र ॒दुखबहुलः 

संसारो हेयः इति । अथ हैयोपदेयपुरस्सरं मतमिदं शद्धुर- 

भगवत्पादोऽपि योगसुत्रभाष्यविचरणस्योपोदघाते विवृणोति, 

यौगदराच्चस्य चिकीर्षिताभिधित्सया । जननमरणघमंणे योभ- 

दास्तरं महद् भेषजम् । विभाजनमिदं सर्मपेक्ष्य आाचवार्थोश्िं 

माण्ड्क्यकारिकाभाष्ये तामेव पद्ठत्तिमन्वकीर्षत । योगसुश्र. 

भष्यिविवरणे दुःखोदधिलीनमानसानां बहुविधक्लेरासन्तति- 
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विशत्तम प्रवचनम् 

सन्तापितानां चिन्ताजालावनद्धानां कृते योगो महाभेषजमित्ति 

प्रत्यपादि, माण्ड्क्यकारिकाभाष्ये लक्ष्यदिदशंयिषुः 'स निरस्त- 

हैततच्वं भवरोगापनुत्तयेऽज्जसा निरदिक्षत् । उपदेशसाहल्यां 

पुनरपि भावोऽयं प्रकटितः । तत्त्वमसिप्रकरणे ज्ञानामृत- 

मधृत्तमप्रदायकं सद्गुरं प्रणम्योनविदातितमे श्लोके भेषज. 
प्रयोगप्रकरणमारभमाणो ग्रन्थकृत् ज्ञानविरागयोमंह्मानं निज 

गाद- 

प्रयुज्य तुष्णाज्वरनाक्कारणं चिकित्सितं ज्ञानविरागभेषजम् । 

न याति कामज्वरसन्निपातजञ शरीरमालां शतयोगदुःखिताम् ॥ 

इत्थं जनिमृतिपरम्परारातयोगेः क्रेरितेभ्योऽैतभावापत्ते- 

भेषजं भाष्यङृत् पूनरप्यष्लाधिष्ट । ग्रन्थस्यास्य गचप्रबन्धे उप- 
मेयं पूनः प्रयुज्यते । निमित्तपरिहारन्मोक्षोपपत्तिः स्यादिति 
निवेद्य गुरोः स्वस्वभावस्य नैमित्तिकत्वं संश्रुत्य शिष्यो वक्ति- 
“कि निमित्तम् ? कि वा तस्य निवतंकम् ? कोवा मम स्व- 

भावः ? यस्मिन्निमित्ते निवतिते नैमित्तिकाभावः ; रोगनिमित्त- 
निवृत्ताविव रोगी स्वभावं प्रतिपद्येयेति 1 आचायंहुक्करस्य 

हृष्टौ ग्रन्था इमे समसामयिका भवितुमहन्ति । म्रन्थत्रयमिदं 

योगला्चान्नातिदूरम् । योगशस्त्रे कमिकाभ्यासो तिवेण्यंते; 

अमुष्य चिकित्सा्चाच्चसाहश्यं सहजमेव मनसि प्रतिबिम्बितं 

भवति । न _क्लेरप्रतियोगादुपात्तसमाधिस्थितौ ) कि योगिनां 
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प्रवचन-पारिजातः 

चर्चा नात्र विधीयते । क्रमिकाभ्यासपथ।द् विरतो भाष्यकारो 

योगस्य पन्थान विजहाति, कालं प्राप्य । 
आचायंशङ्करः प्रशन्तगम्भीरराल्या आचायं आसीदिति 

विसंवदितुं कः खलु सुध्युत्सहेत ? तस्य ग्रन्थेषु तस्य समर्यादत्वं 

धीरत्वञ्च दरीहश्यते । माण्ड्क्यक!रिकाभाष्यस्योपोद्घाते समाप्तौ 

च या ईडापङ्क्तयो हश्यन्ते ता ग्रन्थकृतस्तां कृतोपकारतां विशद- 
यन्ति यामद्वेततच्वाधिगमाद्धेयोपदेयश॒न्यात्सोऽन्वमूत् । आचायं- 
स्याधिकसंख्यकेषु ग्रन्थेषु स्तवनश्लोकानामदसेनादाचायंहक्कर 

इत्थमौहिष्ट । भ्रमुष्योहनानुसारं येषु ग्रन्थेषु स्तवनश्लोका 

वोक्ष्यन्ते तान् माष्यकारो्ेतवेदान्तृवीथिविचरणस्यादौ स्वयाम्ब- 

भूवेत्यनुमातुं शक्यते । यावत्स स्वगुरोः सविधे तस्थौ, यावद् वा 

तस्य वेदान्तज्ञानोपदेष्टा जिजीव किस्वित्तावदेव परम्परेयं तेन 
निर्वहिता, परर्वत्तिनि काले प्रवृत्तिमिमां स किल तत्याज । 

बृहदा रण्यकोपनिषद्भाष्ये कटठोपनिषद्भाष्ये च सम्प्रदायकवुभ्यो 

था गद्योपनिबद्धा संकिक्ता प्रणतिरैश्यते तामतिरिच्य । श्राचायं - 

हुक्करस्य परिकल्पनानुसारमित्थमद्ेततत्त्वदेश्चिकस्यास्या्कृतयः 

स्युः- माण्ड्क्यभाष्यं, तत्तिरीयभाष्यमुपदेलसाहस्याः पच्च 

प्रबन्धस्य प्रथमोऽ्त्याश्च त्रयो भागाः । उपदेशसाहस्रीविषयकं 

परतीच्यजगतो गवेषकस्यास्य मतमपि सन्दर्भेऽस्मिन् नो विस्मत्तं- 

व्यम् । ग्रन्थोऽयं शद्धुरभगवत्पादस्य विभिन्नानां विभिन्नकालेषु 

विरचितानां स्वतन्तरकृतीनां सङ्कलनात्मको मन्तव्यो न त्वविभक्त 

इत्यमुष्य मतिः {. ` 
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त्रिशत्तमं प्रवचनम् 

ननु माण्ड्क्यकारिकायां वृतीयाध्यायस्येकचिशत्तमे श्लोके 
द्वेतभावस्य मनोहश्यत्वं प्रतिपाद्यते, यत्किञ्चित्सच चरं विद्यते 
तस्य ! 

मनोहश्यमिदं दतं यत््किच्न्वित्सचराचरम् । 
मनसो ह्यमनीभावे दतं नेवोषलभ्यते ॥ 

इलोकमिमं व्याख्यास्थमान भ्राचायंशङ्करो विवेकद- 
नाभ्यासवेराग्याभ्यामिति पदं प्रयुयुजे । पातञ्जलयोगसूत्रस्य 
प्रथमपादस्य दाददां सूत्रं व्याश्यनेऽस्मिन्तुदाहुतम्-अभ्यास- 

वेराग्याभ्यां तन्तिरोध इति । ननु व्यासोऽपि स्वभष्येऽभ्यास- 

मिति षद विशदीकुवेन् विवेकदशंनाभ्यास इति पदं व्याजहार । 

केवल्यप्राग्भारामुभयतो वाहिनीं चित्तनदी कल्याणवहा संसार- 

प्राग्भारा पापवहां वदन् वैराग्येण विषयस्रोतः खिलीक्रियत इति 

स्पष्टयन् विवेकददांनाभ्यासेन विवेकक्लोत उद्घाट्यत इत्युभया- 

धौनधित्तवृत्तिनिरोध इति व्याचष्टे । आचा यंहुक्करस्य मते 

रा ङ्धराचा्येण विहितः सूत्रसमाश्रयोऽयं विचारमर्हति । सामान्य- 

तोडदेततत्त्वदेशिकोऽयं ध्यानाभ्यासादीनुदिश्योत्साहविरेषं नो 
प्रकटयाश्चकार । उपदेश्चसाहस्याः पदयप्रबन्धस्य तत्त्वमसि- 

प्रकरणम चा्यंहुक्करोऽत्र निदिशति । प्रसंख्यानं युक्त्याऽनुचिन्तये, 

यावद् ज्रह्यात्मेक्यं नानुभूयते तावत्प्रसंख्यानं सम्यगनुष्टीयमानं 
साहाग्यं विदधाद्येव, वाक्याथंश्ुतिमात्रतः कृतकृत्यता नोप- 
लभ्यते, वाकयाथप्रत्ययिनो निदुंःखत्वं नो ह्यत इत्यादीनि 
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प्रवचन-पारिजातः 

पूवंपक्षकथनान्युपसंहृत्योपदेशसाहक्लीकारः सिदान्तमुपचक्रमे- 
श्रूयमाणो मोक्षो नित्यसिद्धतः क्रियासाध्यो नास्तीति । ब्रह्मसूत्र 

भाष्ये चतुर्थाध्याये प्रथमं द्वितीयं च सूत्रं व्याख्यायमानेन 
भगवता भाष्यकारेण प्रसंख्यानं सम्थंयाञ्चक्रे सूत्रानुबदत्वात् । 
किन्तु बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये स्वतन्त्रविषयविवेचनप्रसडमगे 
न केवलमसौ स्मृतिसन्तति विरुणद्धि, योगस्य वित्तवृत्तितिरोध- 

साधनानां मोक्षावाप्िहेवुत्वमपि प्रत्याख्याति ! प्रकृतविषये 

माण्ड्क्यभाष्यमित्थं योगसाधनातोऽदूरं वीक्ष्यते । अपरग्रन्थेषु 

अयं किल प्रत्यादिष्टम् । इत्थमाचायंहक्करस्य इष्टौ माण्ड्क्य- 
भाष्यमद्रेतसिडढान्तोपदेष्टुर्भाष्यकारस्याद्या कृतिरासीदित्यवगन्तु 
-शक्यते । 
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एकनतिशत्तमं पवचनम् 

परेऽमले ब्रह्मणि निवेचितमनस्काः शाब्दैस्तमनञ्जनं केन 
विधिना प्रकटयेयुः । यतो वाचो निवत्तन्तेऽप्राप्य मनसा सहेति 

शरुतिवचनात्तस्याकामोपसृष्टस्यागोचरत्वात् । दन्द्रहतात्मनां 
ननासरणिविप्रलब्धानामस्मद्विधानां तमसः पारं जिगमिषतां 
कृते तु नेति-नेतिवचनमेव चेतःसन्तोषकरम् । ब्रह्मणः स्वयं 

प्रभस्य सच्चि दानन्दरूपत्वमद्रयत्वञ्च बहूुभिश्वक्षुष्मद्धिरर्वाण- 
षाताम् । तत्सत्, तच्चित्, तदानन्दः । आद्यस्य शङ्कुराचायं- 

स्यात्र॒ विषये का मतिरासीदिति विषयमधिकृत्य मया पुवं- 

स्मिन्. प्रवचने जमंनदेलीयगवेषणोपर्वाणिता । 

ब्रह्मणो विज्ञानानन्दत्वं चाद्करमते स्वरूपान्वाख्यानमिति 

ग्राह्यम् । तेत्तिरीयभाष्येऽप्यानन्दो ब्रह्मणि स्वाभाविको, न तु 
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प्रवदन-पारिजातः 

नैमित्तिक इति भगवता भाष्यकारेण निरदेश्ि ! किन्त्वत्र नो 

विस्मत्तव्योऽमुना सङ्केतित अनन्दानन्दिनोरविभागः 1 ब्रह्म - 

सूत्रभाष्ये मोक्षस्वरूपवणंनप्रसङ्खेऽसावभिनवचेतनाधिगममभि- 

नवानन्दाधिगमं मुक्तात्मनः प्रत्याख्यासीष्ट, मोक्षे विन्नानान्तर- 

मानन्दान्तरं चाविभज्यत इत्तिपदै; ! अततकच्च-न च 

समानाश्रयाणामेकस्यात्ममूतानां धर्माणामितरेतरविषयविषयि- 

त्वं सम्भवतीति 1 आनन्दस्य विषयविषयिणोरपृथक्त्वमव्र 

विषये आन्त्युत्पादकं स्यात् । 

आचायंहक्ष्करस्य हष्टौ परात्परस्यानन्दरूपताविषयकोऽय- 

मनुत्साहः शाङ्करकृतीनां पौर्वापयंविमर्यनार्थं तस्य ॒चिन्तन- 

विकासक्रमाधिगमाथंञ्च मन्दादरं नाति । ब्रह्मसूत्रभाष्ये,खन्दो- 
ग्यभाष्ये च भाष्यकारेणानन्दतत््वस्य व्याख्याऽनुषद्धखिकतयेवा- 

कारि । मुण्डकभाष्ये परस्य ब्रह्मण आनन्दरूपता नकारात्मक 

रल्यां तावद् व्याख्यायि, आनन्दरूपं सर्वानथदुःखायासप्रह्ाण- 

मिति शब्दैः ! आनन्दरूप्रताविषयकोऽयं परीवत्तं आचायंहक्कः 

रस्य गवेषणानुसारं विषयविषयिविषयकस्य परीवत्तस्य समा- 

नतरः! विषयविषयि विभागोऽयमवास्तवः, वस्तुतस्तु शुद्धा चिति- 

रेव दिवकालाद्यनवच्छिन्ना विराजते । आचायंह्क्करस्य मते 

विभागोभ्यं वैनाशषिकेभ्य आगत इति नासीदविदितस्तथापि 

भाष्यकारः कल्ित्कालमिममङ्खीकृत्य कालं प्राप्य सन्दर्भेऽस्मिन् 

स्वं वैनाकिकेभ्यो दूरीकृतवान् । ब्रह्मसूत्रेभाष्यस्य, चतुर्थेऽध्याये 
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एकत्रिशत्तमं प्रवन्वनम् 

उपस्थापितस्त्को वै पठनीयः ।! "विषयविषग्याभासत्वश्च यन्मलं 

परिकल्प्यते विज्ञानस्य तदष्यन्यसंसर्गाभावादनुपपन्नम् । नह्य - 

विद्यमानैन विद्यमानस्य संसर्गः स्यात् ।! ग्रसति चान्यसंसर्ग यो 

घर्मो हृष्टः स तत्स्वभावत्वान्न तेन वियोगम्हंति तस्मादनित्य- 

ससर्गेण मलिनत्वं तद्विशुद्धिश्च विज्ञानस्थेतीयं कल्पना अन्धः 
परम्परेव प्रमाणशून्येत्यवगम्थत' इति । 

ब्रह्यसूत्रभाष्यस्योपोदूघातो, गीताभाष्यस्य त्रयोददोऽध्याये 

षडविरातितमश्य इलोकस्य भाष्यश्च प्रङृृतविषये द्रष्टव्ये । अघ 

मीमांसासिद्धान्तो वीक्ष्यते यत्राटमा्हुपरत्येयात्मको बोबुध्यते । 

सवनिथंकरी अविद्याऽध्यासश्च चर्च्यते । माण्ड्वयभाष्यवत् तेन्ति- 

रीयभाष्यवच्चात्र विषयविषयिणोः सम्बन्धस्याविद्याविजुम्भि- 

तत्वमनिदिक्ष्य विपयविषयिणोः परस्पराध्यासो निर्व॑प्यंते | 

विषयपरिकल्पनामृदिष्या्येतृभिः सावधानतया भवितव्यम् । 
श _्राचायंस्यापरग्रन्थेरव्यावहारिकक्याहप्रत्ययस्य विषयक्षेत्रोपं- 

गतत्वं प्रतीयते । पद्मपादाचार्येण विषयेऽस्मिन् स्वशेल्यां ्चचतम्। 

शाङ्करव्याहूती नित्यात्मनो दृष्टिः, बाह्यनित्यदष्टिखात्र मनसि 
निधातव्ये। ब्रह्मसुच्रभाष्यस्योपोदघाते विषयविषयिणौ तमःप्रकाश- 

वद् विशूढस्वभावाविति निरदेहिंषाताम् । माण्ड्क्यभाष्यस्य तेलि- 

'रीयभाष्यस्य च व्याख्यानानुसारं विषयविषयिणोरक्ये तयोर्जि- 

भेदावसानज्ञाने वा सत्यमेषणीयम् 1 परन्त्वत्र तु परमार्थता 

-विषयिशि लभ्या, नैन्यित्र ! यदा विषयस्य मिथ्यात्वे ज्ञानहंम्म 
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प्रव्वन-पारिजातः 

म्यस्य शाश्वतिकस्यात्मन क्ये च गतसाध्वसानां बुद्धिविमल- 

त्वमवाप्य पथंवतिष्ठते, जीवप्रततिरह॑क्पथाद् विलुप्यते, तदाऽनन्दस्य 

प्रश्नः कुत्र केन विधिनोत्पद्येत । आचायंहक्करस्योहनानुसारं 

भाष्यकारः परात्परस्यानन्दलूपतां समुषैक्षिष्ट, यतो हि आनन्दस्य 

निर्देशो विषयभूमिमपि पृरस्करोति- मनसः क्रियाश्च । अत्तः 

केवलं दिक्कालायनवच्छिन्ना चितिरेव तावदवरिष्यते परम- 

तत््वानुसन्धित्सोह टौ । 

वेदान्तिवर्यौ मण्डनमिश्रो विमुक्तात्मा च, अपरेऽपि वेदान्त- 

वीथिविहरणपरा ग्रन्थकाराः सन्दर्भेऽस्मिन् तहाढर्चं नादीहशन् 

यच्छाङ्कुरङृतिषु वीक्ष्यते । तेत्तिरीयभाष्ये विहितं तकं प्रत्या- 

चायंहक्करोऽध्येतृणां दत्तावधानतां समीहते । “लौकिक नन्दो 
बाह्यध्यात्मिकसाधनासम्पत्तिनिमिच्च उत्कृष्टः, स य एष 

निर्दिश्यते ब्रह्मानन्दानुगमाथंम् । अनेन हि प्रसिद्धेनानन्देन 

व्यावृत्तविषयबुद्धिगम्य आनन्दोऽनुगन्तुं दाक्यते । लौकिकोऽ- 

प्यानन्दो ब्रह्मानन्दस्येव मात्राविद्यया तिरस्ियमारो विज्ञान 

उतकरृष्यमाशणायां चाविद्यायां ब्रह्मादिभिः कमंवश्ाद् यथाविन्नानं 

विषयादिसाधनासम्बन्धवच्ाच्च विभाग्यमानश्च लोकेऽनवस्थितो 

लौकिकः सम्पद्यते । स एवाविद्याकामकर्मापिकषंण मनुष्ययन्घ- 

वाचुत्तरोत्त रभूमिष्वकामहुतविदच्छतियप्रत्यकष विभाव्यते चत. 

गृणोत्तरोत्कर्षेण यावद् हिरण्यमर्भ॑स्य ब्रह्मण आनन्द' इति । 

यथा यथ्ऽत्रिया क्रीयते, म्रेहो वे त्रलीयते, तथा तथा 
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एकचिरत्तम प्रवचनम् 

-आनन्दोऽप्युपचोयते । अविद्याहानतारतम्याध्रितोऽस्त्यानन्दानु- 

भवः ! परमानन्दो ब्रह्मानन्दो वा विषयहानादेवाधिगम्यते । 

ननु इत्थंभूते या ङ्रसिदढान्ते पूर्वंकालिकी षडम्मित्यागपुरस्सरा 

योगस।धनैव कि हेतुभूता ? आचायंहुक्करस्य दृष्टौ योगा 

-राधनप्रभावोऽत्रालघुः । 

यदि गौडपादस्यं कारिकाया अध्ययनान्माण्ड्क्यभाष्य- 

प्रणयनाच्च शङ्कराचार्यस्य द्ेतवेदान्तित्वं समारभ्यते, तहिं 

कालक्रमेणामुष्य विचारसरणिनू"नं केषुचित् स्थेष्वन्थभावमा- 

पद्यतेत्याचायंहक्करो मन्यते । ननु भगवतो भष्यकारस्या- 

रसम्भिककालिक्यः कृ तयस्तु काः ? आचायंहुक्करस्य मते वेदान्त. 

साधनापूर्वतनं योगभाष्यविवरणं, माण्ड्क्यभाष्यं, तेत्तिरीयभाष्य- 

मुपदेशसाहस्याः पद्यभ्रबन्धस्यांशः भाष्यकृत आद्यकृतय आस 

न्निति मन्तु शक्यते । अपरकालिककृतीरसौ गणयाम्बभूव- उप- 
देशसाहस्या गद्यप्रबन्धं, पद्य प्रबन्धस्य बहूनि प्रकरणानि बृहदा 

रण्यकोपनिषदृभाष्यं, छन्दोग्योपनिषदुभाष्यं, ब्रहयसूत्रभाष्यं, 
केनोपनिषत्पदभाष्यं, केनोपनिषद्वाक्यभाष्यं, कठोपनिषदू- 

भाष्यं, मुण्डकोपनिषदृभाष्यं, प्र्नोपनिषदूभाष्यमेतरेयोपनिषद्- 
भाष्यमीशावास्योपनिषद्भाष्यं, श्रीमद्धगवद्गीतभाष्यमध्यात्म - 
पटलविवरणश्च । योगभाष्यविवरणं विहाय सर्वेषु एतेषु ग्रन्थेषु 
विशेषो वीक्ष्यते यस्तानपरवेदान्तग्रन्येभ्यः प्रथक् कर्ते, अनु- 
गाभिनां प्रनथे्योऽपि । विषयममुमुदिश्याचायंहक्करखिपश्वाक्षद- 
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प्रवचचन-पारिजातः 

-धिकनवश्चताधिकसदहख्ततमे चखिस्तान्दे प्रकारिते विवत्तं इत्याख्ये 

निबन्धे, पञ्चाददधिकनवरताधिकसहस्रतमे चिस्ताब्दे धरका- 

शिते गाङ्करसिद्धान्तानां पदानाञ्च वेशषिष्ट्य मित्याद्ये निबन्वे 

च स्वकं मतं प्राचीकटत् । अस्तु । 

ब्रह्मण आनन्दरूपतेव प्रायश्चो सायोन्मन्यनभी रभि ति- 

सृति तित्यक्षुभिरुषचयंते । असदनुसन्धिमुन्मित्वाऽनत्पसंख्यका- 

परमेष्ठिपादपद्य विनिवेदितमनस्का देशकालविषयतिवत्तिनीमिमाः 
मेव स्मारं स्मारं कालं स्म क्षपयन्ति । 
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दात्रिशत्तमं ध्रवचनम् 

वैदिकघसेषु श्रुतीनां स्थानं कायेषु प्राणवत् । श्रीमद्गवद्- 

गीतामाहात्म्यवणंनप्रसङ्खे भगवतो वासुदेवस्य दोग्धृत्वं निदि~ 

शता मुनिना सर्वोपनिषदां धेनुत्वं प्रतिपेदे, सर्वोपनिषदो गावो, 
दोग्धा गोपालनन्दन' इति ब्रुवता । तत्रापि ईेशकेनकठादिश्रुतीनां 

सर्वातिशायि लोकप्रियत्वं वीक्ष्यते । कठोपनिषच्छुवणमनननिदि- 

ध्यासनपरायणानां चेतांसि हृषीकाणि च विगहिते मत्योः पथि 

न॒चुच्योतिषन्ति, कालरंहसाऽप्रभावितास्ते व्यामोहनिचायाः 

प्रगाढे तमसि निःशयानानामादंभूताः परात्परं पुरुषमुप- 
यान्तीति श्वदूधानाः सनातनधर्मावलम्बिनो जना विश्वसन्ति । 
भवतु, पुण्यश्लोकं प्रश्रयान्वितं नचिकेतसं यमो यदुवाच तदा- 
स्तिक्यबुद्धचाञ्तु्लीलनान्चेतसि कूटस्थाय स्वरोचिषेऽनुररक्त खलु 
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१२ प्रतचन-पारिजातः 

जागरयति, सम्वादोऽयमेहिकामुष्मिकतृषः शामयतीति बहुभि- 
मन्यते । 

उपनिषदः प्रतीच्यजगतो वाक्षु अनू प्रतीच्यविद्याव्यस- 
निनस्ता अनधीतसंस्छृतजनेष्वपि प्रख्यापयाच्चक्रः । उपनिषदां 
लब्धकीत्तेडंयसनास्यस्य शाच्ाध्येतुजमनानुवादो, बटलिङ्ाख्य- 
स्यानुसन्धातुरुपनिषदां सटिप्पणानुवादो बहूवत्सरपूर्वमेव जम॑न्यां 
भरख्यातिमापतुः । कठोषनिषदो गेल्दनरकृतोऽनुवादष्टच्वीङ्न- 
नगरदेकादशाधिकनवशताधिकसहस्रतमे चिस्ताब्दे मूद्रितो 

बभूव । तदनु हिल्लत्राण्टाभिधो हेटूलामिधय विद्वासावृपनिषदोऽ- 

स्या आंशिकानुवादाथंमयतेताम् } प्राच्यञ्चास्रीयग्रन्थावलेः पञ्च- 

दशखण्डे मोक्षमूलराभिधस्य भारते वषं ख्यातचरस्य विदुषः 

कटठोपनिषदोऽनुवादः प्रकाश्यतामापेति बहूनां श्रोतृणां कृते नूत्न: 

समाचारो नास्ति! न केवलं भाषान्तरीकरृत्य प्रतीच्यविद्वंसो 

विरेमिरे, इमामुदिश्य विविधभावेरूहापोहुमपि कृतवन्तः ।! अद- 

तने प्रवचने आचार्याल्सदोफस्य कटोपनिषदः पाठभेदमुदिक्य 

प्रकटितं मतमधिकृत्य किञ्चित्कथयिष्यते । 

ननु उपनिषदियमादिकालेऽपि किमस्मिन्नेव रूपे भ्रच- 
लिताऽऽसीत् ? प्रष्नोऽयमादरमरहंति ।! विद्धिः समाघानां 

यत्नो विहितः, परं निथप्रचरीत्याऽयापि मौलिकं रूपमर्थो बा 

निर्णत एवास्याः । कारिन्यस्य हतुः शरुतेस्स्या दीधंकालिक् 

लोकप्रियत्वमेवान्वेष्टुं शक्यते । बिषयमसुसुदिद्यायारयाल्सदोफेऽ 
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दातिदन्तमं प्रवचनम् 

नुसन्धानस्य नूत्ना पति किल जगृहे । छन्दोभङ्गदोषदशंनस्य । 

प्रकृतग्रस्थे छन्दसां दोषो लिपिकारैरानीतो न त्वादिग्रन्थकृड्धि- 

रिति मन्वान आचार्थाद्सदोर्फो बहूनि स्थलानि निरदिक्षत् । ` 
स्थरेष्वेतेषु संशोधनभुपयुज्यते न वेति चाछ्वविदां विचारणा- 

मर्हति । 

त्रिष्टभो जगत्याश्चान्त्यपदानि, वर्णानां नेयून्यमाधिक्यं वा 

प्रकृतग्रन्थस्य मौलिक रूपं निर्घारयितुं विवेच्यानि 1 आचार्याल्स- 

दोफंः सन्दर्भेऽस्मिन्नपवादानन प्रत्यादिशति । विष्टुभोऽनिय- 

मिततां लक्ष्यीकृत्य ऋण्वेदभूमिकायामाचार्यौल्डनवेगंः पूर्वमेव 

प्रतीच्ये जगति वेदाध्येत॒णां ध्यानमाचकषं । आचार्याल्सदोफंस्य 

मते संशोधनस्य सुदुष्करत्व एव खल्वेवम्भूता अपवादा स्वीकृति- 

मर्हन्ति । कठोपनिषदि क्षेपकानां सम्भावनाऽमुष्य दृष्टौ बली- 

यसी विद्यते । लुष्योऽपि सन्ति, परं तासां तावती संख्या नास्ति । 

बटलिङ्कुगेल्डनरौ नि्णंयसागरमुद्रणालयश्च प्रथमाऽध्याये 

प्रथमवल्ल्यां सविज्ञ यमरगुरेष धमं इति पाठं स्वीचक्रः । सूज्ञेय- 
मिति पाठ भ्रानन्दाश्चमग्रन्थावल्यां स्वीकृतः । अयमेव शुद्धः 

स्यात् । बटलिङ्कगेल्डनरौ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि 

सर्वाणि च यद्रदन्तीत्यत्र यदिति पदमोञ्छ्ेताम् । निणंयसागरा- 

नन्दाश्चमयो; म्रन्थयोयंदिति पद विद्यते । आचार्याल्सिदोफंस्य मते 

त्ुटिस्यिं पाण्डुलिपीनामवलोकनमन्तराऽपि निराकन्तु पायंते । 
वेदान्तचणेः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयवल्ल्याः श्लोकोऽयं बहधो- 
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दते 
नायमात्मा प्रक्चनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन । 

यमेवेष वृशुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम् ॥ 

नन्वत्र कि पदं स्यात् ? आत्मा वृरुते विवृणुते वा ? 

बटलिङ्केन वृरुत इति पाठः स्वीकृतः । हटंलो, हिलब्राण्टो, 

गेल्डनर्ारपान्तिए, रनृशच सवे विवृणुत इति पाठन्तरं स्वी- 

वक्रः । डयसन उभावन्ववदीत् । छन्दोहष्टया तु वृणुत इति 

पाठः शुद्धः प्रतीयते । 

आलाप्रतीक्षे स्तं सूवतज्वेत्यत्र सद्धतमिति पदं सज्शया- 

स्पदभित्याचार्याल्सिदोफः । विटनाख्योऽनुवादकोऽपि स्वाङ्गला- 

नुवादे सद्धतमिति पदस्याग्रे प्रहनसूचकं चिह्वमदात् । ननु 

नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात््तित्रीन् वरान्वृणीष्व 

त्यत्र छन्दोभङ्खदोषः कथं निराक्रियत ? अगलीयभाषानु- 

वादकौ विटनी चारपान्तिए च संशोधनार्थं स्वां स्वां मति- 

मन॒सृत्यायतेताम् ! विटन्यास्यस्यानुवादकस्य भरस्ताव प्राल्स- 

दोफस्य मते नादरमरहति ! चारपान्तिए इत्यास्यस्यानु- 

वादकस्य मतानुसारमचत्र उ इति शब्दः संयोज्यः । तस्मास्रति- 

तरीनु वरान्वृष्ीष्वेति । अन्यत्रापि उ इति शब्दः प्रथुज्यते । 

तदु मे बिन्रौधेति अरथमेऽध्याये प्रथमवल्ल्याम् । हीयतेऽर्थाद्य उ 

प्रेयो वृणीत इति द्वितीयवल्ल्याम् । तं देवाः सर्वेऽपितास्तदु 

नात्येति कश्चन इति द्वितीयेऽध्याये चतुर्थवल्त्याम् । आच
ार्याल्स- 
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दोफः सं्योधनमिदं सम्थंयाञ्चक्रे 1 प्रथमवह्त्यामष्टादश्चश्लोके 

त्रिणाचिकेतद्घयमेतद्विदित्वा य एवं विददरँधिनुते नाचिकेतमित्य- 

त्रत्सदोफंस्य मते चिखाचिकेतस्थाने नचिकेत इति स्यात् । ` 

पवंवत्तिनि इलोके त्रिणाचिकेतक्िभिरेत्य सन्धिमिति प्रयोगा- 

स्लिपिकारस्य दोषोभ्यमित्यमुनाञनुमीयते । 

प्रथमवल्ल्याञ्चतुविंश्तितमे श्लोके एतत्त॒ल्यं यदि मन्यसे 

वरमित्यत्र कैर्नाख्यविदुषो मते यदि वा मन्यसे वरमिति पाठे 

भवितुमर्हति । अआल्सदो्फोऽपि संशोधनमिदं नो प्रत्याख्याति, 

शब्दस्यास्य विलोपस्य हेतुमपश्यन्नपि । पञ्चविशतितमं श्लोकं 
विटनी छन्दोहष्ट्याऽयौक्तिकें मन्वानः सरथा इति पदभ्रयोगस्य 

मौलिकत्वमशंकिष्ट । अआल्सदोर्फोऽत्र पादस्यारम्भे येति पदं 

संयोज्य वर्णाभावं निराकन्तु मयतिष्ट, सन्तुष्टिमलभमानोऽपि 1 

चारपान्तिएः हृष्टाविमा रामाः सरथाः सतूर्या इत्यत्र सरथा 

इति पदसस्थाने नास्ति । तस्मिन्नेव सन्दभे आभिमंस्रत्ताभिः 

परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीरिति पंक्तिविद्यकते | 

विटनी चारपेन्तियरथोभौ मदिति पदं छन्दोहष्टयाऽनुचितमन्ञा- 

सिष्टाम् । आल्सदोफंः पदमिदं त्यक्तुमुदसदहिष्ट, अस्याभावेऽप्थर्थ- 

विद्योतनाभावाभावात् । एकोनचि चत्तमे श्लोके यदिति पद- 
प्रयोगस्य मौलिकलवं चद्भुमानोऽसौ तं प्रक्षिप्रमित्यौटिष्ट । एव- 

मेव द्वितीयवल्ट्यां -श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य इत्यत्र अपीति 

श 
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शब्दस्य प्रयोगर्छन्दःदाघ्नाध्येत्रे नारोचि्ट । प्रक्षेपकस्य श्रान्ति- 

रियम् । अमुष्य मते शुद्धो मौलिकः पाठः स्यत्- 

श्रवणाय बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 

आर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लन्धाऽऽशर्यो ज्ञाता कुलानुदिष्टः ॥ 



त्रय चिरत्तमं प्रवचनम् 

भवकश्मलं विक्षालयिषतां मुमुक्षणां कते तु ग्रन्थयितुः 

प्रयोजनमेवालम्भवति, पदानां छन्दसां वा प्रयोगसाधुत्वम- 

साधुत्वं किल समुपेक्ष्यते । तेषां श्रवणमनननिदिध्यासनेः शाल्ल- 

वचनं मनसा जरीगृह्यमाणानां चिकीषितन्तु एकमेव । त्रिविध 

दुःखविमोक्षणम् । टन्क्मास्ते प्रयोगानामसाधरत्वमपि सोढु 

क्षमन्ते, परन्तु साहित्यरसमन्वेष्टुकामानामैतिह्यविदां वा दृष्टिः 

कायंसरणिश्च भिन्ने स्तः । भारो न बाधते राजन् यथा बाधति 

बाधत इति महाकवेरभंणिति को न जानाति । न केवलं कठोप्- 

निषदो विवक्षितन्तस्याः शुद्धमौद्गमरूपमप्युदिश्य प्रतीच्ये जगति 

स्वं स्व सामथ्यंमनुसृत्यानुसन्धित्सुभिरयत्यत । 

द्वितीयाष्छायत्य षष्ठवल्ल्यां यदिदं किश्च जगत् स्वं प्राण 
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एजति निःसृतमिति पाठे वीक्ष्यते । सुप्रथितो . गवेषधकशार- 
पेन्तिएः किमिति प्रदं विलोपयाञ्चक्रे । आचार्याल्सदोफां विलो- 
पनमिदं समर्थयामास, छन्दस गौचित्यात् । महद्भयं वज्रमुद्यतं 

` य॒एतदविदुरमृतास्ते भवन्तीत्यत्रापि छन्दपरवाहदौयिल्यमन- 
पोहितम् । तं निराकन्तु मसौ यदिति पदं योजयितुं मनचचक्रे 1 
महद्धयं वज्रमुद्यतं यदू य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्तीति । 
पदयोजनमिदमनुमितिः केवलाऽनिश्चयात्मिका। 

सप्तदशः ष्लोकोऽपि छन्दःशाच्लविदां ध्यानमहंति । अङ्गुष्ठ 
मात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हदये संनिविष्ट इति । 
छन्दोहृष्टया पादोऽयं विचाराहः । केर्नाभिधो गवेषको हृदि 
संनिविष्ट इति पाठान्तरं प्रस्तौति 1 चारपान्तिए इत्याख्येन 

विष्ुषा संनिविष्ट इति पदस्य स्थाने निविष्ट इति पदमनुमीयते । 

आचार्याल्सदोर्फाऽप्यनुमितिमिमां महत््वहष्ट्या नह्यशङ्किष्ट । 

इवेताश्वतरोपनिषद्यपि स्थलद्वये श्लोकोऽयं लभ्यत इति विद्वांसो 

न विस्मरेयुः । 

छन्दोहष्टया षष्टवल्ल्याः पञ्चमश्लोकस्य शुद्धत्वं कथम- 

वसीयेत ? इदमेव तस्य मूलूपमासीदिति बलादभ्युपगमनीयं 

किम् ? आल्सदोफंस्य मत्ते चारपातिए इत्याख्यस्य विदुषो मते 

च छन्दोहृष्टया श्लोकेऽस्मिन् प्रयत्नो विफलतां याति, प्रक्का- 

लिकत्रिष्टुभो रूपन्त्वस्मिन् द्रष्टं पार्यते । 
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यथाददे तथात्मति यथा स्वप्ने तथा पित्ुलोके । 

यथा अप्सु परीव ददृक्षे तथा गश्ध्रलोके - 

छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥। 

गावे इत्याख्यो गवेष्कस्तथात्मनि, तथा मन्धर्वेलोक दति 

पदाभ्यामनु गतिविरामं प्रस्ठवीति । अपरन्च - गाबेबटलिद्कू- 
योहेष्टौ सप्तदशश्लोकान्तवंत्तिनो मुञ्जाद् इदवेक्षिकां धैर्ये रोति 

शब्दा मौलिका नो सन्ति । 

एतावतः प्राचीनस्य ग्रन्थस्य प्राथमिकं रूपमन्वेष्ट 

शब्दाथयोव्यंतिषङ्खः, प्रथित्तप्रयोक्तृभिन्य॑वहूतानि छन्दांसि चानु- 

सन्धित्सवे क्षेमङ्कराणि, तथापि साध्यस्य दुष्करत्वं कः खलु 

मनीषी विस्मरिष्यति ! 
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केशेपनिषद् भारतीयवाङ्मथस्यानिन्दसुन्दररलनेषु गण. 

-यितव्या । तां विरहुय्यान्वीक्चिकीमनृ्तषीलयितुं यत्नं खलु विद्र 

दशया एव विदधति । स्वंदुःखोपशमं गमयित्री धा मत्यंपथि 

गन्तुनां किल ॒पाथेयमूता । तस्थां छन्दसो वेजिञ्यं हष्ाऽपर 
हेतुभ्यश्वानुसन्धित्सुधिस्तस्याः प्राथलिकरूममृद्घाटयितुं विरतिः 

प्रयाता उपेक्षां नाहुन्ति । 

ननु कठशरुतेरुषोदघात एव श्वदधेति पद प्रयुज्यते । तंह 

कूमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोऽबन्य्ेति । 

श्रद्धेति पदस्यात्र कोऽथः । भ्रतीच्ये जगति प्रतीन्यभाषानुवादकै- 

विश्वास इत्यर्थो बहुधाऽ्कारि । श्रस्मिन्नये शन्दोऽ्यं भारती- 

यैरपि बहुधा -गृष्यते । चारपन्तिए इत्याश्ोऽ्ुसन्धाताऽ्यममुं 
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प्रत्यादिदेश । आचार्याल्सदोफंस्य मतेऽमुना प्रतिपन्नोरऽ्थो युक्ति- 

यक्ततामेति, अपरहष्ट्याऽपरिपक्वेऽपि सति । गटिङ्खनविश्व- 

विद्यालये श्तकस्यास्य मध्यभागे वैदिकसाहित्ये पुरातनबौद्- 
साहित्ये च श्रद्धेति नाम प्रबन्धः परीक्षाथिना केनचित् प्रणीत | 

आसीत् । प्रबन्धेऽस्मिन् श्वद्धेति पद प्रबन्धकार आलोचयाश्चक्रे । 

आचा्यहिसदोर्फो विवेचनमिदमश्लाधिष्ट । तन्मते दाने समुत्साह् 

इति पदस्यास्य तदानीन्तनोऽर्थो भवितुमहंति । कठशरुतौ, वेदेष्व- 
न्यत्रापि अर्थेऽस्मिन् पदमिदमृषिभिव्यंवद्धियते स्म । भारतवषंस्य 

इदानीन्तनवाक्षु अर्थोऽयं यत्च तत्र स्फुटीभवति । अपरस्मिनन- 

थेऽपि प्रयुञ्जाना ग्रन्था नो इश्यन्त इति चेन्न । श्रद्धार्वाल्लभते 

ज्ञानं तत्परः संयतेन्दरिय इत्यत्र श्चद्धेति पद किं द्योतयति ? 

अन्ञथाश्रहधानथ संशयात्मा विनश्यतीत्यत्र धद्धायाः कोऽथः ? 

दाते समूत्साह इत्यर्थस्यासावेत्निकत्वं न विस्मत्तंव्यम् । 

ननु प्रथमेऽध्याये प्रथमवल्ल्यां बहूनामेमि प्रथमो बहूना- 

मेमि मध्यमः, किंस्विद्यमस्य कत्तेव्यं यन्मयाद्य करिष्यतीति 

नचिकेतसो व्याहारे जी गाभिघः संस्कृतनज्ञो विरोधाभासमद्राक्षीत्। 

चारपान्तिए आल्सदोफंश्च विरोघाभासद्ंनमिद' प्रत्यादिशतः । 

प्रश्नसूचकपदाभावादच्र जीगाख्यस्य गवेषकस्यापत्निस्तु शयते ५ 

अयमेव भावः षष्ठइलोकेऽपि ष्टव्यः । 

अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे । 
सस्कमिन्र. मत्यं; पच्यते सस्यमिवाजायते पूनः ।\ 
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प्वचन-पारिजातः 

श्लोकेनानेन विरोधोक्तिविषयिका शङ्का पर्सिहियतेतमाम् ॥, 
दवादशरलोकस्थः शब्दप्रयोगोऽपि विचारमरहति ! स्वगे लोके न 

भयं किश्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेतीति । अनुवादकाः 
पादममूं सामान्यत इ त्थमवगच्छन्ति-- स्वर्गलोके किञ्चन भयं 

न विद्यते । हे मृत्यो, त्वं तत्र नासि, कोऽपि तत्र जराया न 

बिभेति । आचार्याल्सदोफंस्य मते ग्रन्थकारस्याभीप्सितमन्यदेवा- 
सीत् । तच्र जना न तु त्वन्न जराया बिभ्यतीति क्वेरभीप्सितोऽ- 

थं: । हेटलाभिधो गवेषकस्तु पदपरिवत्तेनं विव इत्यमन्व- 
वादीत् । त्वं न इति पदयोः स्थाने त्वन्न इति पाठात् प्रच- 
लितानुवादो निरस्यते । बटलिङ्काभिधोऽतुसन्धाता सन्दर्भेऽस्मिन् 
जराया इति पञ्चमीं विभक्ति प्रस्तवीति । एवं समधीत-~. 

व्याकरणानामपि चेतांसि तु्िमधिगमिष्यन्ति । 

[ शू 



पञ्चत्रिशन्तमं प्रवचनम् 

प्रलेषु समुपलब्धलघुकथाग्रन्येषु पञ्चतन्त्राख्यायाः कृतेः 

स्थानं किल चकास्ति । न केवलं पौवंसाहित्ये, विश्ववाङ्मयेऽपि 
कृतिरियमनितरसाधारणोति निगद्यते; साित्येतिहासं समी- 

चीनरीत्या परिज्ञातुन्तु आदख्यायिकासङ्कलनमिद कः खलु गवे- 

षकोऽवमन्येतत ! दजंनमकरसङ्कुते भवाञ्धिं सुखेन तितीषंद्धिः 

प्रेयसे प्रथतमानेरथंकामावभिकाङ्क्षमाण्बहुभिजंनैरिदं विगतशत- 

केषु प्रा्ंसि । गीर्वाणगिरा बहुविधबुद्धिमतामन्भवान् ग्रथित्वा 
प्रन्थकार पेहिकाभ्युदयं चिकीषंतां महोपकारं विदधे, कथोप- 

निबद्धोपदेहानामहायंत्वादनघंत्वाच्चेत्यत्र विप्रतिपत्तेरनवकाशः । 

भारते वर्षे तु दीर्घकालं यावद् विचक्षणैः पण्डितैः कथाभिराभिः 

संस्कृतमधिशख्षूण्प्रमूत्साहो वर्धितो, मनांसि किल रञ्जि- 

र | 



प्रवचन-पारिजातः 

तानि 1 सत्यपि बुद्धस्वामिनः क्षेमेन्रपृ्णभ्द्रसोमदेवादोनामनितर- 
साधाररोऽलोकसामान्यगुणोपेते कथानिवहे पश्चतत्तं खलु संस्कृत. 

"च्छात्राः पठन्तितमाम् । प्रतीच्य विद्धांसोऽपि वैदेलिकेष्वपि लब्ध- 
प्रचारं संस्कृतच्छात्राणां प्रमास्पदीभूतं सुखबोध्यं म्रत्थममुमधि- 
कृत्य यावच्छक्यमनृसन्धाय स्वाभिमतं पुरस्कृतवन्तः । ग्रन्थ- 
स्यास्य पद्प्रयोगमधिृत्य साम्प्रतं विमश्षयिष्यते, सुरगवीसमु- 
पासकानां सम्मोदार्थंम् । 

मित्रभेदाख्ये प्रथमत्त्तरं पि ्खलकस्थ करटकदमनकनामानौ 

ढौ श्ुगालौ मन्त्रिपुत्रौ ग्रन्थकारेण निरदेशिषाताम्। ननु दमनकं 
इतिं नाम्नोऽ्थंः स्फुटः, किन्तुं करटक इति नामकरणार्थं तीक्ष्- 
धीग्रन्थप्ररोता कथमुदसहिष्टेति पृच्छा समुदेति 1 नाम्नोऽस्य 
चेतःसन्तोषकरीं व्याख्यामनुपलभ्य आचार्याल्सदोफः स्वमतं पुर. 
स्करोति । हिटलाख्योऽनृसन्धाता स्वके हितोपदेज्ानुवादे कर- 

टस्य काके इत्यनुवादं कृत्वा स्वमतमित्थं पृष्णाति-भारतीय- 

कथासु कक्स्य कैतवं सुविदितं, धृत्तता च, यथा प्रतीच्यकथासुं 

गोमायोः । अतो नाम्न आनर्थक्यशङ्का निरस्यत इति । हेटं- 
लास्यस्य गवेंषकस्य तकंस्तु--जंचार्याल्सदोफंस्य दृष्टौ विशिष्ट- 

मादरं नाहति । काक इत्यभिधानं कथापात्रस्य दौरात्म्यं दुवृत्त- 
तान्तु तावत् सूचयति, परं पश्चतन्तरप्रणोताऽ्थेऽस्मिन् सिंहस्य 

मन्तिणं जिगहयिषितुं पदमिदः प्रयुयुज इति सम्भावना द्रदीयसी 

नास्ति । हिरट॑लस्य व्याख्यामश्वदह्धान एष्व; संस्कृतज्ञः 
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पञन्चननिर्तम प्रव्वनम् 

-सन्दर्भऽस्मिन्ननमिज्ञताज्ञप्िं निराबाधामसमंस्त । पञ्चतन्त्रस्य 

-पात्राणां नाम्नः प्रायशोऽर्थवत्ता वीक्ष्यते, अस्मद्धेतोः करटक 

-इति नाम्नोऽपवादवत्ता खलु ग्राह्येति तस्याभिमतमाल्सदोफः 

-प्रत्यादिदेश्च । तस्य दृष्टौ करटक इत्यभिधानं नियमापवाद इति 

वक्तु न शक्यते, कथापाच्रस्यास्य कथासु गुरुप्रभावात् । 

"रट्” इति भ्वादिगणीयो घातुः स्पष्टार्थः । जतो यो बहूधा 

रटति अरादीद् वा स करटकः । श्युगालार्थं संज्ञेयमथंवती यतो 

मित्रभेद एव तदर्थं दीघंरव इति संज्ञां ग्रन्थकर्ता प्रयुयुजे । सन्दर्भेऽ- 

स्मिन्ताचार्याल्सदोर्फो भट्िकाव्यं समाश्रयति यत्र रटो लुङ्ल 
कारं कविरदिरिक्षत् । घोराश्चारटिषुः शिवा इति शिवारुतेभ्य 

इत्थं रट: प्रयोगः काव्यविचक्षणेैरपि विहितः । काकरुतमपि 

रटितमेवास्तीत्यस्माडेतोस्तदथंकौ करटः करटको वेति शब्दौ 

प्रयुज्येते । | 
श्युगालाविसौ करटकदमनकनामानौ प्रन्थस्य कथासु 

अलघ्वं भूमिकां निर्वाहयत इति विदितमेव केथारसिकानाम् । 
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षरुत्रिशेत्तमं धरवचनम् 

पञ्न्वतन्त्रे कथारस्भ एव मन्त्रिपुत्राविति पदं वीक्ष्यते । 

तस्य च करटकदमनकनामानौ द्रौ श्ुगालौ मन्तरिपुत्रावास्तामिति। 

नु पदमिद' कि सूचयति ? प्रतीच्ये जगति पदमिदमु दिश्य 
विद्रद्धियंद् विवेचितं तच्छोतृणां कृते प्रमोदावहो भविष्यतीति 

मत्वाऽ्य सन्दर्भऽप्मिन् किंड्चिन्निवेदयिष्यते । 

एज्जर्टनः स्वक आङ्ग्लभाषानुवादे द्रौ कृलक्रमागतौ 

सच्वरिणाविति अन्ववादीत् । चतुर्लीत्यधिकाष्टशताधिकसहख्तमे 

चखिस्तीयाब्दे लाप्सिगनगरतः प्रसारिते पञ्चतन्त्रानुषदे फित्सा- 

ख्यो जर॑वद्रेशीयः संस्कृतज्ञ एतदर्थं मन्त्रिणः पृत्रावृभावित्यनुवा- 

मकार्षीत् 1 मन्तरिपदस्य पारम्परिकतामतकिननिर्दरित् । सुवि- 
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षट्निरात्तमं प्रवचनम् 

द्यातः पञ्चतन्तरानुलीलको हेटैलस्तन्त्राख्यायकायां तौ दिवंगत- 

मन्त्रिणः सुतावास्तामिति विवृणोति । 

दमनकमुदिश्य सिह एकस्मिन् स्थे कथयति-अयम- 

स्माकं चिरन्तनो मन्त्रिपुत्रो दमनकः समागतः । ननु चिरन्तनो 

मन्विपत्र इति पदे कथं प्रतिच्यभाषासु स्पष्टीक्रियेताम् ? एज्ज- 

ठन: स्वक आङ्ग्लानुवादे परम्परागतो दोघंकालिको मन्त्रीत्यथं- 

मकार्षोत् । तन्त्राव्यायिकायां हैटलो दीघंकालिको मन्विसुत 
इत्यन्ववादीत्। चिरन्तनो मन्तिपुत्र इति पदे कथाप्रसङ्खे पुनरपि 

वीक्षयेते । एज्जटेनस्यानुवादः पुवेवदेवास्ति, हैटंलश्चिरकालात्से- 

वमानो मच्तरिकुलस्य सुत इति व्याचख्ये । आचार्याल्सदोफंस्य 

हृष्टावनुवादपद्धतिरियं सन्तोषपदवीं नावहति । व्याकरणादेव 

स्वत्राथंप्रतिपत्तिभू यादिति चेन्न । तस्य मते पत्र इति पदमत्र 

तनया्थंको नास्ति; इदं वगंविशेषत्वमेव केवलं व्यनक्ति, अन्यत्त 

वत् । अतश्चिरन्तनो मनच्तविपुत्रस्तु तावच्चिरकालिको मन्त्रीति 

बोद्धव्यः 
पञ्चतन्त्रे मन्त्रिणो बहुधा वंश्षपरस्परागता भवन्ति । 

एकस्मिन् स्थरे दमनको वक्ति-देवपादानां वयमन्वयागता 

भूत्या इति । सोमदेवः क्रमागता इति पदं प्रयुङ्क्ते । अतएव 

एज्जटेनस्य हेटंलस्य चानुवादमाचार्याट्सदोफंः अज्ञानविजुम्भितम- 

मंसीति चेन्न । तूतीयतन्त्रे काकराजस्यान्वयपरम्परामताः पञ्च 

सचिवा निदिरषन्न्द्रडीकी, संडीव्याडवी, प्रडीवी, चिरञ्जीवी 
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१३ प्रवचन-पारिजातः 

चेति ! कथाप्रस ङ्के वायसराजो मेषवणंश्चिरञ्जीविनं प्रत्यन्वया- 

गतः सचिव इति चब्दौ व्यवाहार्षीत् । तात, त्वमस्माकं 

, चिरन्तनोऽन्वयागतः सचिवोऽजन्नं च हितान्वेषीति । अन्ते उलूक~ 

राजः पितचैतामहैः स्वमन्त्रिभिः सह् परामृच्ति । 

भवतु तावत् । आचार्याल्सदोफंस्य मते मन्तरपत्र इति षद- 

स्यार्थोऽस्ति केवलं मन्त्री; न तु मनत्त्रिणस्तनयः । संस्कृतस्य 

प्रतीच्यमहाकोरो पृत्र इति चब्दस्येवम्भतोऽथस्तु नो लभ्यत इति 

सर्य, प्रन्तत्रैव देवपुत्रस्य देवो, वणिक्पुत्रस्य वणिगिति अर्थो 

वीक्ष्यते । राजपृत्र इति पदं सन्दर्भेऽस्मिन् विपश्चितो नो विस्म- 

रेयुः 1 कश्चिद् राजपृत्रोऽत्र समायात इति वाक्यात् कि ज्ञायते ? 

राज्ञः पुरः क्षत्रियो वा ? आयंपूत्र इति पदमपि मनसि निघात- 

व्यम् 1 आचायंथीमस्य उहानुसारमादावार्याणां बृहतपरिवारे 

वध्वा भर्वारमित्यं सम्बोधयन्ति स्म \ तदानीन्तने कले वध्वा 

मुखाच्छब्दोऽ्यं गृहपतेः सुत इत्यर्थं गमयति स्म । भवतु तावत् } 

कालं प्रप्य क्षब्दोऽयं सम्माना्थंको बभूव । परुषा अपि पदमिदं 

प्ञुञ्जते स्म \ 
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सप्तत्रिशृत्तमं प्रवचनम् 

कुरद्खमिगजातकाख्ये बौद्धमतस्य प्रालिभाषोपनिबद्धे भ्रन्थे 

भरयुक्तः लुद्पुत्तशब्दो लुन्धकजातितां बोधयति, न तु लुब्धक- 

सून॒म्'। जातके प्रयुक्तः कत्तपुत्तशब्दोऽपि गणविशेषाभ्यन्तर- 

तामेव गमयतीति आचायंल्युदरस्य' मतम् ¦ जेनधर्मंशास्त्रेषु 
कृतभूरिश्रम आचायंशूबङ्धो जेनधमंरिक्षाख्ये ग्रन्थे तीथेङ्कुराय 
महावीराय व्यवहूतान्नायपुत्तहाब्दात्र नायकुलाभ्यन्तरतासेवाधि- 

गच्छति । 

पञ्न्वतन्त्र एव स्थानद्रये पुत्रः इति पदमर्थेऽस्मिन् ग्रन्थक्रत् 

प्रयुयुज इति दशंयित्वाऽऽचार्याल्सदोफः स्वमतं पुष्णाति । अनु. 

वादकेरत्र विषयेऽनवधानता खलु समाश्रायि । वणिक्पुत्र इति 

पदं बहुधा प्रयुद्य॒ते । कथाया उभावेव नायकौ वणिकूपत्राविति- 
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पब्ननपारिजातैः 

पदेन निदिश्येते । अत्रापि एज्जटेनाख्यः पञ््चतन्वराध्येता 
वणिजोः युतावित्य्थं कृतवान् । तन्त्राश्यायिकायां वणिक् सूता- 
विति पद' वीक्ष्यते । सोमदेवेनापि इदमेव पद' व्यवहृतम् । 
हैटलाख्योऽनुवादकोऽत्रापि वणिजोः सून् इत्य्थंञ्च फार । सपयेव 
उभयोरेकः सार्थवाहसुतो निगद्यते लोहभक्षकमृषककथायां 

वणिक्पुत्रस्य स्थाने वणिकसुत इति समानाथेकं पदं तन्त्राख्यायि- 

कायां लभ्यते । क्षीणविभवो वणिक्पुत्रः लोहपलसहखघटितां 

तुलामन्यस्मिन् वणिक्पुत्रके निक्षिप्य देलान्तरं प्रयाति । 

स एव वणिकूपृत्रकोऽन्यस्मिन् स्थरे केवलं वणिगिति निग- 

यते ! पृष्टञ्च तेन वणिजेति । क्षेमेन्द्रः, सोमदेवः, पृणंभद्रश्च 

सन्दर्भेऽस्मिन् वणिगिति शब्दमेव प्रयुयुजिरे । पञ्चमे तन्त्र श्रमण- 

घातकनापिक्तकथायां वणिक्पुत्रः साथंवाहपुत्रशच पुनरपि 

वीध्येते । भूतपूर्वो वणिक्पुत्र उत्सन्नधनवंदविभवो दारिद्रचाभि- 

भूत इति ! आचार्याल्सदोफंः सन्दर्भेऽस्मिन् जंनधमंस्य वसुदेव- 

हिण्डीत्याख्यं ग्रन्थ निदिक्चति यत्र इत्मपूत्र इति चाब्दस्तस्मिन्ने- 

वार्थ ग्रन्थकृता प्रयुयुजे । अमुष्य मते सवत्र खलु एवम्भतस्य 

पदस्य वणिगित्यर्थोऽनुवादो वा विधातव्यो, न तु वणिजः सूनू 

यंथा एञ्जटंनेन ह्टंरेन वा विहितः । 

जातिव्ण॑समाजादिदयोतकस्य पुत्र इति पदस्य स्थने समा- 

नार्थशब्देभ्योऽषयर्थो लक्ष्यते ! प्रथितायां मनोरयध्यानकारक- 

ब्राह्मणकथायां कथिद् विद्याभ्यासी ब्राह््ूदिर्वि भ्रयोगः कथा- 
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सप्त्िशत्तम प्रवचनम् 

कारेण ठतः । अन्यस्मिन् अरन्ये ब्राह्यणसुत इति पदं प्रयुक्त 

पूणंभद्रः, क्षेमेन्र् तं ब्राह्मणपदेन केवलमभिदधाति 1 

आवचार्याल्सदोफोजत्रिकमभिनवं प्ररनमत्थापयति । मन्त्रिपुत्रो 
यदि मन्त्रिणं, वंभिकपुत्रो यदि केवलं वणिजं, ब्राह्मणसुतो ब्राह्मण- 

सूनुर्वा यदि केवलं ब्राह्मणमेव गमयन्ति तहि पत्र इति राब्दस्तस्य 

पर्यायवाचिनो वा व्गंविरोषाभ्यन्तरताऽभिव्यञ्जकत्वं कर्थं 

सस्पेदिरे । प्रतिपाद्यमुपोदूबलयितुं गवेषकस्यासुष्येतद्विषयकं 

समाधानं श्रोतणां छते प्रमोदावहं भविष्यतीति मत्वाऽत्र उदीययंते । 

भारतस्याधूनातनवा्ु जातामर्षो जनः परनिह्ृत्ये गर्दभ, 
उलूकः, दृकर, इत्तिपदानि युङ्क्ते । परावक्षेपं प्यायितुं गदंभ- 

युत उलूकसुत॒इत्यथंकाः चब्दा व्यवद्धियन्ते समन्युभिजंनः । 
भ्रतीच्ये जगति प्रवृत्तिरियं नो वीश्षयत इति चेन्न । प्रकृतविषयेऽ- 

नुसन्धाताऽसौ आरव्यल्चब्दप्रयोगमपि संकेतितवान् । द्िषन्निमित्तं 

शुनः सूनुरित्याक्रोशदयोतके पदे असकृत् प्रयुज्येते । आङ्ग्लदेशषीय- 

वाचि जातामषंजनेभूयोभूयः प्रयुक्तं कुक्कुटीसुत इति पदं को न 
जानीत आङ्ग्लभाषाविद् ! पितुः परिभृतिरात्मनः परिभूतिमति- 

शेते । पिता चुकरः, श्वा वाऽऽसीदिति दुर्वाचोऽवक्षेषं परां काष्ठां 

नयन्ति । भ्राचार्याल्सदोफंस्य हृष्टावेवभेव वणिक्पुत्रो ब्राह्मणपूत्र 

दति पदयोर्थः शब्दशाक्नमधीयानेरध्याहृत्तव्यः । पितुवंणिव- 
णता ब्राह्मणत्वं वा व्यक्तेवंणिग्भावं ब्राह्मणत्वं वा स्फुटतया 
व्यनक्ति । 
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अष्टाति्त्तमं भवचनम् 

यतो हि भारते वषं जनसमाजेषु संस्थितिव्यंवसायो वा 

वर्णशिमायत्तो भवति, पुत्रः, सूनुः, सुत इति शनब्दकदम्बैवं्णौ, 

व्यवसायः, समाज-संस्थितिमं्यादा वा स्पटीभवन्ति । आवचार्याल्स- 
दोफंस्य मत एज्जटैनस्य वक्परसम्परागतौ मन्तीत्यथंः भरमाण- 
विधुरो न वेदितव्यः । परन्तु तस्यं समीचीनता नाभ्युपप्ते । 

वणिकंपुत्रस्य ब्राह्मणसूनोर्वा एवम्भतोऽर्थोऽसंगतः स्पात् । वणिन्- 

पूत्रस्तु तावद् वणिक् ; ब्राह्मणभूनुस्तु तावद् ब्राह्मणः । एज्जट- 

सोऽपि अत्र व॑ंशपरम्परागतो वणिग् ब्राह्मणो वेत्यर्थ नाचिकीषंद । 

व्याकरणशाघ्चानुसारमेवंविधानां पदानां वणिजः सूनूर््ह्मणस्य 
सूनरिव्यर्थोऽसमीचीनो वक्तुं न शक्यते, किन्तुं व्याक्ररणानुसार- 
मेव स्ंविधपदानि व्याख्यातुं कृतः श्मः सर्वत्र सफलो भवतीति 

चेन्न । । 
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अष्टा्चिशन्तम प्रवचनम् 

एवमेवाचार्याल्स्दोफंस्थ दृष्टौ तन्तराख्यायिकायास्तृतीया- 

ध्यायस्येकादलश्लोकस्यापि दैरंल, एञ्जर्टनश्च अन्यथार्थं बुबु- 

धते । दाक्षिणात्ये नेपालदेक्लीये पञ्चतन्त्रे चः इलोकेऽस्मिन् 

किञ्न्विन्नगण्यः पाठभेद वीक्ष्यते । 

कातयत्येव तेजांसि दुरस्थोऽप्युननतो रिपुः । 

सायुघ्ोऽपि निक्रृष्टात्मा किमासन्तः करिष्यति ॥ 

नन् श्लोकस्यास्य कोऽयं: ? हिर॑ल, एञ्जटेनथोभावेवेक- 

मेवार्थं ज्ञापयामासतुः । सशक्तोऽरातिस्तु स्थानव्यवधानाद्धतवीर्यो 

न॒ भवति । दूरवत््यंपि सन् स॒ नृपस्य तेजांसि गरिमाणं वा 

उत्सादयति । किन्तु यो रिपुः समुल्नतो नास्ति, निदृष्टात्माऽस्ति, 

स॒ आसन्नोऽपि सशश्लोऽपि सन् किमपि कत्तु न प्रभवति । 

आचार्याल्सदोफंस्य मतेऽर्थोभ्यं संश्यच्छिन्नोऽस्ति 1 कथाप्रसङ्ख- 

विमुक्तः श्लोकोऽयं यदि स्यात्तहि व्याख्येयं सन्तोषं किल जन- 

यति । परं श्लोकोऽयं नास्ति कथाप्रसङ्कविरहितः । कथा- 

प्रसङद्धान्सारमेवम्भूताया व्याख्यायाः संगतिनं वीक्ष्यते । अप- 

रञ्च~ ग्याख्येयं कथाप्रसङ्खं स्पष्टो विरुणद्धि । चिरञ्जीवी 

नाम काकमन्त्री स्वीयं राजानं बहुभिः श्लोकैः शास्ति- 

परेषामात्मनथेव योऽविचायं बलाबलम् । 

कार्यायोत्तिष्ठते मोहाद् व्यापदः स समीहते ।॥५॥ 

लघुष्वपि विधातव्यं गौरवं परिपन्थिषु । 

करत्यन्तशनिद्य्प- भवन्ति ह्यफलाः क्रियाः ।1६।। 
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प्रवचन-पारिजातः 

क्षमावन्तमरं श्राज्ञ कारे विक्रमसेविनम् । 

परात्मगुणदोषज्ञमनुस्मृत्य न विश्वसेत् ।\७॥! 

न भीतो न परामृष्टो नपयातो न वजितः। 

नाराघ्लोऽप्यवमन्तब्यो नेको वेति नयाधिकैः 1151 

नवमे श्लोके कथाप्रसङ्खं सयुपेक्ष्य अन्याथंः पञ्चतन्त्र 

कारस्य चिकीषित आसीदिति सम्भावना तुलां नाधिरोहति । 

द्विविधाथंप्रत्यायकं शलोकं प्राप्य कथाप्रसङ्खमेव सुधियस्तावत 

समाश्रयन्ति । द्वितीयचरणस्थोऽपीतति शब्दोऽथेवेरिष्ट्यमावहती- 

त्यत्र नो विस्मत्तव्यम् \ 

स्वयं दूरादपि समुन्नतो रिपुस्तेजासि शातयति । तहि 

योऽयतिनिष्ृष्टभ्रकृतिरस्ति सायुधश्च, स आसन्नः सन् शातर्यति- 

तराम् । आवचार्यास्सदोफंस्य मतेऽ्थोभ्यं सोपपत्तिकोऽस्ति । 
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